Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 2. maj 2018
Til stede: Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per Heskjær, Kristina Eilertsen, Mette
Thomas og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud fra: Jens Kragh-Asbæk og Maria Brünner
Dagsorden:

1. Nyt fra konsulenten
2. Budget og regnskab
3. Målsætning for Kino de kommende år
4. BUSTER på farten’ Filmpakke 2018
5. ”Super Brugere” ((indlæsning/oprettelse af show til film))
6. La Dolce Vita
7. John Mogensen koncert
8. Kulturnatten
9. Vagtplanlægning i kiosken
10. Persondataforordningen
11. Eventgruppen
12. Eventuelt
Ad. 1. Nyt fra konsulenten
Forvaltningen i Køge Kommune har oplyst, at de ikke stiller kommunegaranti for et rente- og
afdragsfrit lån. Hvis Borup Kino skal låne pengene til istandsættelse af salen, vil der årligt skulle
afdrages minimum 80.000 kr. mere end i dag. Det er ikke muligt at tjene så mange penge, og
dermed kunne være sikker på at kunne afdrage tilstrækkeligt på lånet. Bestyrelsen besluttede
derfor, at der ikke søges om et lån.
Det har været hensigten, at salen kunne ombygges for sponsor- og fondsmidler, så Kino ikke sattes
sig i gæld. Det har trods stor indsats fra konsulentens side ikke været muligt at skaffe de
nødvendige midler. De forudsætninger, bestyrelsen har arbejdet efter, er derfor ikke længere til
stede.
Bestyrelsen vil senere udarbejde en ny målsætning for arbejdet i Borup Kino, da ombygningen ikke
længere bliver en realitet. Der er dog økonomi til at få gjort udhuset færdigt.
Konsulenten vil sendes ansøgning til Spar Nord og Nordea, som har nogle (mindre) puljer, man kan
søge.
Asger og Søren vil invitere borgmester og udvalgsformanden for Kultur- og Idrætsudvalget til et
møde for at orientere om den nye situation.
Ad. 2. Budget og regnskab
I 1. kvartal 2018 har der været en stigning i billetsalget til aftenforestillingerne på 7%. Det giver et
foreløbigt overskud efter 1. kvartal på ca. 60.000 kr. Da sommermåneder ikke giver indtægter,
forventes det endelige regnskabsresultat at blive noget mindre.

Ad. 3. Målsætning for Kino de kommende år
Punktet skal ses i lyset af de manglende midler til ombygning af Kino jf. punkt 1. Punktet udskydes
til efter sommerferien.
Ad. 4. BUSTER på farten’ Filmpakke 2018
Det koster 10.000 kr. at vise tre film, hvor målgruppen er skoler og børnehaver. Det er for dyrt og
medfører for stort et arbejde. Ønsker skoler eller børnehave at se filmene, er de velkommen til at
leje Kino og betale filmlejen.
Ad. 5. ”Super Brugere” ((indlæsning/oprettelse af show til film))
Kino modtager film på en ”nøgle” to til tre uger, før de vises. Nøglen skal indlæses senest 96 timer
før visning, det vil sige senest om mandagen, når filmene skal vises om torsdagen. Dette for at være
sikker på, at filmen og lyd er indlæst korrekt. Det er superbrugernes opgave at sikre, at det sker i
overensstemmelse med den aftalte vagtplan.
Ad. 6. La Dolce Vita
Der kan bestilles billet med kage frem til torsdag den 3. maj. Herefter kan billetter kun købes uden
kage.
Ad. 7. John Mogensen koncert
Billetterne er sat til salg på hjemmesiden. Der gøres reklame for koncerten på hjemmesiden,
Facebook, besked til medlemmerne, via Nyhedsbrevet, annonce til avisen og der ophænges
plakater i Borup, Bjæverskov og Viby samt Ældrecentret i Borup.
Ad. 8. Kulturnatten
Maria eller Per bliver kontaktperson for Kino. Kino planlægger sit eget program for aftenen.
Ad. 9. Vagtplanlægning i kiosken
Er der behov for et møde for de frivillige? Tages op efter sommerferien sammen med snakken om
målsætningerne for Kino de kommende år.
Ad. 10. Persondataforordningen
E-billet har fremsendt en aftale omkring persondataforordningen til underskrift. Den træder i kraft i
slutningen af maj 2018. Søren og Mette har på Kinos vegne underskrevet aftalen.
Ad. 11. Eventgruppen
Nina, Maria og Per arbejder på ideer/initiativer, som kan sættes i værk samt tager kontakt til
relevante personer. Afholdelse af arrangementer bidrager de bestyrelsesmedlemmer og frivillige til,
som har mulighed for at være med på dagen.
Ad. 12. Eventuelt


Der er opsat tre skærme i Spar. De har mulighed for at hente oplysning fra Kinos
Facebook side, og dermed gøre reklame for Kinos arrangementer. Asger taler
med købemanden omkring det praktiske.



Asger undersøger muligheden for en festligholdelse af, at skuret bliver færdigt.
Arrangementet kan afholdes lørdag den 16.6 (også selv om arbejde ikke skulle
være helt færdigt). Det vil være for alle interesserede i Borup.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. juni kl. 19.00.

