Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016
Til stede:
Fra bestyrelsen
Hanne Würtz, Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Nina Vinther Lundgren,
Anne Marie Jensen, Karina Øer og Birthe Petersen
Konsulent:
Asger Bak
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1) Økonomi
Anne har afleveret regnskab til revisor. Regnskabet viser et forventet overskud på ca. 18.000
kr. efter afskrivninger. Der var budgetteret med et overskud på ca. 13.000 kr.
Samtidig med, at overskuddet er blevet større end budgetteret, har det i 2015 været muligt at
afholde udgifter på ca. 100.000 kr. til vedligeholdelse og istandsættelse af bygningerne.
Der har været indtægter fra salg af reklamer, og der har været fremgang i billetsalget til
Børnebio.
Den 20. januar 2016 var der allerede 32, der havde fornyet deres medlemskab af Borup Kino.
2) Opsamling /orientering fra konsulent Asger Bak herunder møde med Køge
Kommune
Lørdag den 16. januar 2016 deltog flere fra bestyrelsen samt konsulent Asger Bak i FMMB´s
regionale møde i Korsør Bio (Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer).
Jonna Jensen fra Danske Biografer fortalte om Biografklub Danmark. Jonna har været med fra
starten og kunne fortælle om alle op- og nedture.
Der var også udveksling af erfaringer med arrangementer i biograferne. Fx opera, Formel 1,

fodbold/håndbold, teater, livemusik, MGP.
Mandag den 11. januar 2016 havde repræsentanter for bestyrelsen samt konsulent Asger Bak
møde med Køge Kommune. De var positive over for planerne om istandsættelse af

biografsalen. Repræsentanterne fra kommune synes, at stemning af gammel biograf skal
søges bevaret. Kommune vil undersøge, om der kan være andre forvaltninger end
Kulturforvaltningen, som kan bidrage økonomisk til en istandsættelse. Der er dog ikke givet
tilsagn til at medfinansiere istandsættelsen. De vil gerne indgå i en dialog, når bestyrelsen har
undersøgt, om der er fonde, der vil bidrage til projektet.
Repræsentanterne for Køge Kommune forslår, at projektet blive faseopdelt, så det er selve
salen, der istandsættes først. Bestyrelsen ønsker dog at afdække mulighederne for finansering
af hele projektet under ét, som også indkludere foyen og den tidligere bolig.
Ved istandsættelse af salen er det væsentligt for bestyrelsen at have fokus på at få forbedret
varmeforholdene, sikre gode sæder, god lyd og størrelsen på lærredet. I forhold til det
historiske isæt kan det diskuteres præcist, hvad det er, da kun få dele i salen endnu er
originale. Det er vigtigt at finde en balance, så Borup Kino kan leve op til at give en god
biografoplevelse, og i det omfang det er muligt at bevare indtrykket af en biograf af ældre
dato.
I uge 4 sendes ansøgning til Det danske Filminstitut og Real Dania. I ansøgningen henvises til
hjemmesiden, hvor blandt andet historien om Borup Kino fremgår.
3) Fastsættelse af dato for generalforsamling 2016
Generelforsamlingen blev fastsat til afholdelse mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00.
På valg: Anne, Hanne, Søren. Desuden er der valg til suppleant. Den ene post er pt. ledig.
Deadline til avisen for indkaldelse til generalforsamlingen er den 5. februar 2016.
4) Generel orientering fra udvalg og grupper
Filmudvalget. Filmudvalget har holdt møde. Der er valgt film frem til sommerferien. Sidste
spilledag er 22. juni. I vinterferien vises filmen ”Den gode dinosaur”, som også vises i
børnebio. Der vises ikke film i påsken.
Mobil Pay. Det blev besluttet at indføre Mobil Pay. Karina levere telefon og telefonnummer.
Anne køber taletidskort og knytter nummer op til Kinos konto.
Dankortterminalen er ikke koblet korrekt op. Den 1. februar 2016 kommer repræsentant fra ebillet. Her vil det blive undersøgt, hvad vi skal gøre anderledes.
Ældresagen vil gerne indgå et samarbejde med Borup Kino. De holder møde den 4. februar
2016 og vender herefter tilbage. Ældresagen vil bidrage med 1.000 kr. pr. forestilling.
Foreløbig 3 forestillinger, hvor der vises en dvd. Kino skal stå for billet- og
kiosksalg. Enkeltbillet 60 kr. eller hele pakken med 3 film for 150 kr. Tre måneders
prøveperiode. Første tirsdag I måneden.
Nyhedsbrev. Nina har, sammen med Peter (frivillig), arbejdet på at få sendt nyhedsbrevet ud.
Det tager noget tid at lære systemet at kende, men det er et godt system med mange
funktioner.
Dåstrup skole vil gerne leje Kino. De kommer selv med dvd. Der er ikke sat dato på
arrangementet endnu.
Vægkalender. Karina opsætter stor kalender, hvor der kan skives udlejningsaftaler på.

Børnebio. Salg af billetter til børnebiograf den 21. januar 2016. Der bliver mulighed for at
betale med Mobil Pay
Etablering af Borup Erhvervsklub. Det overvejes om der kan oprettes en erhvervsklub med
tilknytning til Kino, som kan bistå med at skaffe sponsorater.
Nemvagt. Program til brug for udarbejdelse af vagtplaner. Det undersøges om, systemet også
kan bruges til maillister, så de kan samles og vedligeholdes ét sted. Asger vender tilbage, når
han ved mere.
5) Oplæg fra vedligeholdelsesgruppen
Vedligeholdelsesgruppen har udarbejdet årsrapport. De har forslag til en række tiltag i 2016,
som de gerne vil have grønt lys til at iværksætte. De har et budget på 25.000 kr. Der er tale
om arbejde i foyen:
 Loft
 Strøm og lamper
 Radiator
 Gulvet
 Desuden udskiftning af tagrende og nedløbsrør på nordsiden
Der blev givet grønt lys til, at arbejdet igangsættes.
Der bliver opsat ekstra ophæng til slik i kiosken.
Varmen aflæses fremover af vedligeholdelsesgruppen.
6) Besøg i Ringe Bio
Ringe Bio har gang i et renoveringsprojekt, der minder om det Borup ønsker at iværksætte. De
har arbejdet på det i tre år.
Biografen i Ringe fylder 100 år til december. De planlægger at lukke i seks måneder, henover
sommeren, mens ombygningen står på. De håber deres renovering er færdig til fødselsdagen.
Ringe Bio har en fundraiser ansat, som får 6% af alle de beløb, hun skaffer samt et startbeløb.
Pt. har de skaffet 5,5 mio. kr.
De har et meget tæt samarbejde med kommunen (Fåborg Midtfyn Kommune). Kommunen ejer
ejendommen og står for udvendig vedligeholdelse.
De har ca. 500 medlemmer og ca. 60 frivillige (der bor ca. 6.000 i Ringe og ca. 12.000 i den
gamle Ringe Kommune). De sælger ca. 15.000 billetter årligt. (I Borup Kino blev der solgt ca.
3.200 sidste år).
De har ikke fra sponsorer mødt nogle krav om at ”bevare det gamle”: det er suverænt
biografen (=bestyrelse, frivillige, medlemmer osv.), som har bestemt det nye udseende.
7) Orientering om nyt kasseapparat
Den 1. februar 2016 kommer repræsentant fra e-billet og viser, hvordan varelageret registres
elektronisk. Fremadrettet skal varerne skannes i forbindelse med salg. Der er ikke tale om
lagerstyring, men om at lette betaling og efterfølgende kasseopgørelse. Der skal udarbejdes en
vejledning til de frivillige. De første par uger vil der være oplæring i systemet.
Samtidig introduceres et nyt kasseapparat.

Det nye system med skanning af varer vil blive benyttet i aftenbio, men ikke i børnebio, da der
kun er én skanner og et stort pres på kiosken i et kort tidsrum.
8) ”Uddannelse” af frivilliggrupper
Nogle frivillige er usikre på arbejdsopgaverne, og hvordan de skal løses. Fx i forhold til
opgørelse af kasse i forbindelse med salg (kiosk og billetter). Der er udarbejdet
vejledningerne, og man har mulighed for at være ”føl” et antal gange, inden man selv står
med ansvaret. For at sikre at opgaven løses på den rigtige måde, er der behov for
undervisning på et tidspunkt, hvor der ikke er kunder. Erfaringen fra tidligere gange er dog, at
kun få melder sig til undervisningen, men det forsøges gentaget alligevel.
9) Henvendelse om musikarrangement
Bestyrelsen er blevet kontaktet af en gruppe, som kunne være interesseret i at spille i Borup
Kino. Bestyrelsen vil de kommende måneder gøre sig nogle erfaringer med arrangementer,
som rækker udover visning af film (se punkt 10). På baggrund af disse erfaringer vil
bestyrelsen tage stilling til, om det er noget, der skal arbejdes videre med.
10) Eventuelt
Kino live. Der er et initiativ i gang omkring afholdelse af arrangementer i Kino, som ikke
omhandler visning af film. Der knyttes en person (som ikke er fra bestyrelsen) på at arbejde
videre med ideer, rammer og økonomi i forhold til eventuelle arrangementer.

Kommunikation. Emnet blev drøftet, og det blev påpeget, at det er meget vigtigt, hvordan vi
kommunikerer med hinanden, både i forhold til mails, men også i den direkte kontakt.
11) Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 8. februar kl 19.00.

