Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 27. marts 2019
Til stede: Jens Kragh-Asbæk, Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Maria Brünner, Kristina
Eilertsen, Mette Thomas, Per Heskjær, Christian Wolf og Birthe Petersen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Konstituering af bestyrelsen
Opsamling på generalforsamlingen
Bestyrelsesmøder i 2019
Planlægning af kulturnat i august
Ansøgning af sponsormidler
Plan for modtagelse af nye stole
Eventuelt

Ad. 1) Konstituering af bestyrelsen
Formand: Søren Rislund
Næstformand og sekretær: Birthe Petersen
Kasserer: Mette Thomas
Ad. 2 Opsamling på generalforsamlingen
Spørgsmål om e-billet blev rejst på generalforsamlingen. Der er mange forskellige ting, der er
afhængig af e-billet: reklame for film, salg af billetter, infoskærme og hjemmeside. Kino kan
ikke fungere uden e-billet eller et tilsvarende system, og må derfor acceptere prisen.
Vagterne i kiosken og som operatør fordeles, så alle har mulighed for at tage de vagter, der
passer ind i den enkeltes program. Skulle der opstå problemer i så henseende, kan formanden
kontaktes. Liste med udfyldt vagtplan vil blive udarbejdet og lagt i kiosken, så der er mulighed
for at bytte internt, hvis der er behov for dette.
De, der indlæser film, har én vagt herudover pr. måned. Andre må have to. Hvis nogen ønsker
flere operatørvagter pr. måned, er det ok ifølge bestyrelsen.
Det blev aftalt, at vedligeholdelsesgruppen ligger tagpap rundt i kanten af udhuset, så det ikke
regner ned i legablokkene, indtil der er midler til at etablere et rigtigt tag på udhuset.
Ad. 3) Bestyrelsesmøder i 2019
8. maj
4. juni
14. august
4. september
7. oktober
6. november
Af. 4 Planlægning af kulturnat i august
Kulturnatten afholdes den 30. august. Maria undersøger om koret vil synge. Der kan fx være
salg af pølser, øl, vand og vin samt øvrige kioskvarer. Planlægning og program tages op på et
senere møde. Per kontakter borgerforeningen.
Ad. 5 Ansøgning af sponsormidler
Der indhentes tilbud på opgaver, først herefter søges fonde. Der indhentes tilbud på radiator
med blæser, maling, stole, gulv.
Ad. 6 Plan for modtagelse af nye stole
Nye stole vil være højere end de nuværende. Det giver en udfordring i forhold til placering, da
det kan betyde at nogle rækker må nedlægges for at få plads til stolene, samt at gulvets

trin/niveau skal justeres. De første 6 forsøges-stole sættes på bagerste række. Christian
bestiller stole hjem, og kontakter Maria, når de kommer her. Så vil vedligeholdelsesgruppen
være behjælpelig med opsætningen.
Ad. 7 Eventuelt
Der er et overskud de første tre måneder af 2019 på 67.000 kr. Det skyldes salg af billetter til
børnebio og indbetaling af medlemskontingent for 2019. Der er ikke tilsvarende indtægter, det
kommende halve år blandt andet grundet sommerferien uden aktiviteter.

