Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 4. april 2018
Til stede: Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per Heskjær, Kristina Eilertsen, Maria Brünner,
Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Nina Vinther Lundgren
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituering af bestyrelsen
Præsentation af bestyrelsen – herunder nuværende og kommende opgavefordeling
Nyt fra konsulenten
Budget og regnskab
Ændring af mødetid for kioskfrivillige – forslag fra generalforsamlingen
Kiosksortiment Børnebio
La Dolce Vita
Mødedatoer resten af 2018
Eventuelt

Ad 1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Søren Rislund
Næstformand og sekretær: Birthe Petersen
Kasserer: Mette Thomas
Bestyrelsesmedlem: Per Heskjær
Bestyrelsesmedlem: Kristina Eilertsen
Bestyrelsesmedlem: Maria Brünner
Bestyrelsesmedlem: Nina Vinther Lundgren
Første suppleant: Charlotte Eilertsen
Anden suppleant: Jens Kragh-Asbæk
Ad. 2. Præsentation af bestyrelsen – herunder nuværende og kommende
opgavefordeling
Opgaverne blev gennemgået og fordelt. Oversigten på hjemmesiden opdateres i
overensstemmelse hermed.
3. Nyt fra konsulenten
Salg af billetter første kvartal 2018 svarer til salget første kvartal 2017. Filmen ”Så længe jeg
lever” solgte 214 billetter.
Asger og Søren har holdt møde med Dora Olsen og Anders Bork - formanden for Kultur og
Idrætsudvalget i Køge Kommune. De er positive overfor Kino. Der blev talt om muligheder for
Kino på kort og længere sigt. Kommunen giver ikke længere garanti ved lån. De foreslog at
kontakte Real Dania - Byg og Bo. De er efterfølgende blevet kontaktet og oplyser, at de kun
køber ejendomme og ikke giver tilskud til ombygning. Real Dania vil undersøge om der kan
være en anden afdeling i firmaet, der måske vil give et bidrag til ombygning. Her var
tilbagemeldingen, at de kun giver tilskud til fredede og bevaringsværdig bygninger, hvilket Kino
ikke er. Spar Nord har givet bidrag til andre frivillige organisationer. Erhvervskundechefen er
åben overfor et møde med kommunen om finansiering. Fonden i Spar Nord uddeler årligt
omkring 40 mio. Kr. Kino prøver at søge her. Ansøgningsfrist i maj.

Med forårets kommet vil byggeriet af udhuset gå i gang igen. Med udhusets færdiggørelse og
aflønning af konsulenten vil der ikke være flere penge tilbage til ombygning i løbet af
sensommeren, medmindre der opnås anden/ny finansiering.
Ad. 4. Budget og Regnskab
Regnskab 2017 blev underskrevet.
Ad. 5. Ændring af mødetid for kioskfrivillige – forslag fra generalforsamlingen
På generalforsamling fremkom et forslag om at åbne lidt senere end kl. 18.30, da der ikke er
kunder så tideligt. Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at åbningstiden fremadrettet er kl.
18.45. Dette skal dog ses i sammenhæng med at kioskvagt og operatør skal sikre, at der er
gjort rent i Kino, det vil sige tømmeskraldespande, feje i foyeren ved behov, tjekke toiletter mv.
Om det gøres før eller efter filmen er op til de frivillige og operatør, der er på vagt den
pågældende aften.
Der udarbejdes en tjekliste over opgaverne, så alle er bekendte med dem. Kristina giver besked
til de frivillige.
Ad. 6. Kiosksortiment BørneBio
Børnene har ofte 20 kr. med. De vil gerne købe både noget at drikke og en pose chips eller
popcorn. Det vil sige, at chips og popcorn helst skal koste 10 kr.
Det er dog ikke altid muligt at købe ind til kiosken til priser, der muliggør, at chips og popcorn
kan sælges for 10 kr. Ofte vil poserne være for store/dyrere eller de er for små, så det er for
dyrt at give 10 kr. for dem. Poser i mellemstørrelse er ikke længere mulige at finde hos
forhandlerne. Hvilket sortiment, der er i kiosken, vil derfor afhænge af indkøbsmulighederne og
vil variere over tid.
Ad. 7. La Dolce Vita
Der gøres reklame for arrangement på Facebook og karusselen.
Det vil være muligt at købe italienske kager/dessert samt billet til forestillingen for 125 kr. pr.
person. Kaffe/te skal tilkøbes på dagen. Disse billetter skal købes før dagen, så det er muligt at
beregne, hvor meget kage/dessert, der skal laves. Billetter til filmen alene kan købes løbende
og på dagen.
Ad. 8. Mødedatoer resten af 2018
12. maj kl. 19.00 - bestyrelsesmøde
12. juni kl. 19.00 - bestyrelsesmøde
12. august kl. 10.00 Hovedrengøring af Kino – alle er velkomne
31. august – Kulturnat
11. september kl. 19.00 – bestyrelsesmøde
1. oktober kl. 19.00 – bestyrelsesmøde
7. november kl. 19.00 - bestyrelsesmøde
Ad. 9. Eventuelt
 Vi skal være opmærksomme på, at nogle film (fx Så længe jeg lever) kan være
relevante at spille om eftermiddagen.
 John Mogensen koncert inden sommerferien. Søren undersøger, om det kan blive den
10. juni. (Efter mødet er det bekræftet at koncerten bliver den 10. juni og sælges til 150
kr. pr. billet)
 Billetter til Børnebio skal printes inden dagens forestilling til brug for regnskabet. Kassen
skal gøres op for både Børnebio og aftenbio, så de to regnskaber holdes adskilt.
 Per deltager i filmtræf.

