Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 7. februar 2018
Til stede: Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Nina Vinther Lundgren, Per Heskjær, Poul Røge, Kristina
Eilertsen, Maria Brünner og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Mette Thomas
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Regnskab 2017/Budget 2018
Nyt fra konsulenten
Evaluering af arrangement med “Johnny Cash” den 28. januar 2018
Fremtidige arrangementer
Planlægning af generalforsamlingen
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Regnskab/Budget for 2018
Annoncer genforhandles og nye indhentes. For et år koster det 10.000 kr.
Asger fremlagde forslag til budget 2018. Et forslag som bestyrelsen kunne tilslutte sig. Det bliver fremlagt på
generalforsamlingen.
3. Nyt fra konsulenten
Oversigt over solgte billetter i 2018. De første 1½ måned har billetsalget være bedre end sidste år i samme
periode. Ikke mindst på grund af arrangementet med Johnny Cash.
Formanden for Kultur og Idrætsudvalget I Køge Kommune har modtaget informationer om Kino. Han kunne
inviteres til Kino. Arbejdet med kommunen begynder lidt forfra, da der ingen historik er i det nye udvalg i
forhold til Kino, og vi selv har ”initiativpligten” i forhold til at fortælle dem om Kinos eksistens og behov.
4. Evaluering af arrangement med “Johnny Cash” den 28. januar 2018
Der blev solgt 102 billetter. Når omkostningerne til løn og kioskvarer er fratrukket, er der et overskud på
8.000 kr., hvilket er MEGET flot. Overskuddet kan eventuelt indgå som kapital til andre arrangementer.
Lige før koncerten gik i gang lagde Poul et opslag på Facebook om, at der var koncert. Det fik øget
billetsalget.
I god til inden koncerten og løbende op til, er der annonceret for koncerten forskellige steder: herunder
hjemmeside, Facebook, skriv til medlemmerne, Køge aviserne, Midtsjælland, plakater rundt om i byen og
nabobyer. Det har givet resultat.
Når det er en koncert, vi selv afholder, kan der udarbejdes en liste med navn og antal på solgte billetter, så
kø i kiosken undgås. Folk kan få et stempel, når de har vist billet – også de som printer billet hjemmefra.
Det er kun ved filmvisning at billetter skal printes i forhold til afregning med e-billet.

5. Fremtidige arrangementer
Der er brug for mindst et nyt medlem af gruppen. Behov for gode ideer, tovholder, initiativer, opsøgende
virksomheder. Poul vil fortsat gerne hjælpe eventgruppen ved behov.
I dag er trenden, at sponsorer forventer en form for modydelse for at give sponsorater.
Som nævnt under punkt 4 kan overskuddet bruges til et nyt arrangement, så der er mulighed for at satse lidt
mere.
6. Planlægning af generalforsamling
Da Poul ikke genopstiller, er der brug for en ny suppleant. Der er pt. ingen kandidater.
7. Eventuelt













Den 17. februar afholdes MGP i Kino. Der vil være pizza til de frivillige. Kop og Kande har
sponsoreret tre præmier til MGP.
Fastelavnsfest i det gamle Fakta. Kino sponsorer to billetter.
Poul kan ikke komme til generalforsamlingen.
Radio Midtsjælland. Kan de fortælle om aftens film og andre arrangementer? De kan få
Kinos program og orientere om dette. Usikkert om stationen fortsætter.
Henvendelse om babybio. Afsenderen har fået oplyst, at det er ok, hvis hun selv eller andre
står for babybio.
Henvendelse med forslag til familiemedlemskab til 300 kr. Der er allerede en del
dobbeltmedlemskaber, så der er risiko for, at det vil reducere det samlede kontingentet, hvis
der bliver indført familiemedlemskaber. Det blev besluttet at vende tilbage til afsender med
orientering om, at Kino fastholder de nuværende medlemskaber.
Varmen i Kino. Det undersøges om der kan gøres mere.
Reminder om kontingent udsendes.
Ekstra mikrofon i forbindelse med ombygningen. Har optrædende behov for to mikrofoner
før ombygningen, skal de selv medbringe mixer.
Caper Clowns vil gerne optage musikvideo i Kinos lokaler. De får besked om, der er planlagt
ombygning, og da de gerne vil gøre brug af de nuværende lokaliteter, opfordres de til at
finde et tidspunkt før sommerferien.

Næste møde tirsdag den 6. marts. Afbud fra Poul.

