Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. august 2015
Tilstede:
Hanne Würtz, Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Nina Vinther Lundgren, Anne Marie
Jensen og Birthe Petersen
Afbud:
Asger Bak, Karina Øer
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Økonomi
3. Gennemgang af organisation, struktur
4. Orientering fra grupperne
5. Statistik
6. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
Opfølgning fra sidste møde.
Mobile Pay. Kristina kontakter Danske Bank i forhold til at bruge mobile Pay i Kino-regi. Karina lovede på
sidste møde at undersøge pris for mobil og abonnement. Vi afventer en tilbagemelding på dette.
Folder. Søren har lavet et godt udkast. Det er vigtigt, at teksten er tydelig omkring, at der er en biograf i
Borup, alle er velkomne og den kan lejes af private. Der arbejdes videre med indholdet. Kino har modtaget
et godt tilbud på trykning af folderen. Der er dog pt. ikke midler til at få den trykt. Når det bliver aktuelt
kan bestyrelsen, frivillige venner og familie hjælpe med at husstandsomdele den.
Billeder på hjemmesiden. Søren har lavet 3 lysbilledshow til hjemmesiden. De mangler at blive lagt op af
en med adgang til redigering af hjemmesiden.
Medlemsbevis. Der er endnu en del medlemsbeviser for 2015, der ikke er afhentet. Fra 2016 vil
medlemsbeviserne bliver ændret til fx en mail, så alle medlemmer får deres bevis direkte.
Ad 2) Økonomi
Anne havde før mødet sendt hovedtallene for forbruget. Fremadrettet kan det udbygges med budgettet.
Pt. underskud på 20.500 kr., hvilket blandt andet skyldes, at der ingen indtægter har været i
sommerperioden. Desuden udestår afregning for et arrangement. De bliver rykket. Den 15. september,
skal der betales termin samt a conto varme. Der er allerede en del lejeaftaler i efteråret og der er
tilmelding til børnebio i nærmeste fremtid. Det er forventningen, at regnskabet er i plus ved årets udgang.
Hanne vil kontakte Køge Kommune for at undersøge, om det er muligt at søge midler.
Arbejdernes Landsbank har et arrangement, hvor deres kunder kan komme i biografen og se ”Far til fire”.
Kino får 25 kr. pr. billet. Filmen vises 20. september.

Varerne til kiosken kan ikke indkøbes billigere end nu. Hvis prisen på varerne hæves, er der risiko for, at
folk køber mindre eller selv medbringer deres slik og drikkevarer.
Anne og Hanne har kontakt med nogle, der måske er interesserede i at leje Kino til seniorarrangementer.
Ad. 3) Gennemgang af organisation/struktur.
Hanne havde sammen med dagsorden udsendt oversigten over organisationen/opgavefordelingen fra
2014. Den blev gennemgået og revideret på mødet. Hanne sender oversigten, når den er opdateret.

Af 4) Orientering fra grupperne
 Filmudvalget kunne bruge statistikken over billetsalget som værktøj i forbindelse med valg af film.
Hvilke filmgenre har indtil nu kunnet tiltrække publikum?
 Det er filmgruppen, der vælger film, ikke bestyrelsen.
 Der er valgt film frem til den 18. november.
 Søren har skrevet til de fire lokalaviser samt til netavisen ”Hverdagsavisen”, at sæsonen begynder.
 Sponsorer. Vi skal afklare, hvor vi vil søge midler.
 Vedligeholdelse/tirsdagsholdet. Der skal være projekter/ opgaver til dem. Hvem vil være tovholder
fremadrettet. Punkt til næste bestyrelsesmøde.
 Hvad er vigtigt at få på hjemmesiden. Martin og Karina har login til hjemmesiden. E-billet har siden.
Hanne prøver at skaffe login. Kristina og Birthe går med i gruppen.
 Der er brug for en eller flere personer, der vil tage sig af lettere rengøring en gang om ugen. Nogen
der kender nogen? To gange om året er der hovedrengøring, hvor alle frivillige og andre
interesserede kan hjælpe nogle timer.
 Reklamer før filmen. Hvilke muligheder er der, hvad koster det, og hvad vil vi kunne tjene.
 Anne har modtaget en regning fra Koda, som vil have betaling for afspilning af musik. Da vi ikke
spiller musik, beror det muligvis på en misforståelse. Anne undersøge om det er korrekt, at Kino
skal betale afgift til Koda.
 Billedet af den nye facade kommer på programmet fremover.
 Der er en del udlejningsaftaler. Også fra folk udenfor Borup.
 Som nævnt er der arrangement med Arbejdernes Landsbank den 20. september kl. 14.00. Billetter
kan afhentes i banken af deres kunder. Bemanding af Kino-folk: to til kiosk, en til at tjekke billetter
samt en operatør. Bemandingen er på plads.
 Kulturnat den 28. august, hvor Kinos lokaler er åbne for interesserede. Kiosken er åben fra kl. 18-22.
Det vil være muligt at tegne medlemskab på aftenen, melde sig som frivillig eller komme på
maillisten til filmprogrammet. Bestyrelsen vil være til stede.
 Kino har fået fornyet sin spiritusbevilling for de næste otte år.
 Kino får mange forespørgsler om at donere billetter. Der er ikke økonomi til at give fribillet.
Desuden er det en medlemsforening, som skal bruge foreningens midler til at sikre biografdriften.
Ad 5) Statistik
Asger har udarbejdet statistik over antal solgte billetter i 2014 og 2015.
Statistikken viser, at der er en salgsfremgang i første halvår af 2015 på 16,4% sammenlignet med samme
periode i 2014. Salget fordeler sig nu over fem spilledage pr. uge i stedet for tre dag (i 2014). Antal billetter
pr. forestilling er dog faldet.
I resten af 2015 skal vi opgøre, hvor mange der køber billetter til forestillinger om lørdagen. Indtrykket er
at det kun er ganske få der kommer lørdag, og det sammenholdt med, at det er vanskeligt at finde frivillige
til at være i Kino gør, at det skal overvejes om vi skal gå tilbage til at vise film fire aftener om ugen. Dette

tages op i det nye år. I vurderingen skal også indgå, at hvis filmen vises for få gange, er det ikke muligt at
tjene nok ind til at betale for filmlejen.
Ad 6.) Eventuelt
Næste møde er mandag den 26. oktober 2015 kl. 19.00.

