Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino tirsdag den 12. juni 2018
Til stede: Jens Kragh-Asbæk, Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per
Heskjær, Kristina Eilertsen og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Mette Thomas og Maria Brünner
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyt fra konsulenten
Kulturnatten
Hvordan kan vi styrke frivilliggrupperne
Opera i Borup Kino?
Hovedrengøring i Kino den 12. august kl. 10.00 – invitation/orientering
Eventuelt

Ad. 1. Nyt fra konsulenten
Der er pt. fem ansøgninger ude herunder hos Spar Nord, Sjællandske Medier og Velux fonden.
Kommunen vil gerne mødes med Borup Kino i nærmeste fremtid. Søren og Asger mødes med
dem. Datoen er ikke fastsat endnu.
Af de 500.000 kr. Kino tidligere har fået af Køge Komme, er der penge tilbage til at gøre
udhuset færdigt (udvendigt) og til, at konsulenten kan få honorar til og med august.
Der bliver en mindre udgift til matrikelsagen.
Efter sommerferien er der brug for at drøfte/definere en anden fremtid for Borup Kino, end den
der har været arbejdet efter de seneste par år, hvis der ikke kommer penge til en ombygning.
Asger vil gerne lave forslag til mindre projekter/idekatalog, der kan arbejdes ud fra, indtil der
kan skaffes finansiering til en ombygning.
Hvordan synliggøre vi, at Borup Kino eksisterer, og at alle er velkomne - medlemskab eller ej?
Ad. 2. Kulturnatten
Nina, Per og Maria har gang i planlægningen. Hus-orkesteret spiller en halvtimes tid. Der vil
blive mulighed for at købe slush ice og fadøl. Der bliver mulighed for at melde sig til vagter i
Kino på Kulturnatten.
Der udarbejdes et skriv om, at vi gerne vil have flere frivillige, som kan deles ud på
Kulturnatten.
Ad. 3. Hvordan kan vi styrke frivilliggrupperne – hvilke kompetencer har vi brug for
at få tilføjet
 Teknik. It-support,
 Asger snakker med en om at se på teknikken.
 Frivillige til kiosken – efter sommerferien arrangeres et møde for kioskpersonalet, både
nye frivillige, og for dem som har mere erfaring.
 Der kunne være brug for én med et større kendskab til Facebook. Hvordan kan Kino via
Facebook, nå længere ud, kan vi booste hjemmesiden/algoritmerne, så siden placeres
bedre på Facebook.

Ad. 4. Opera i Borup Kino
Birthe undersøger betingelserne for at leje en opera-koncert via Hvalsø Bio.
Ad. 5. Hovedrengøring i Kino
Den årlige hovedrengøring inden sæsonstart afholdelse i år søndag den 12. august kl. 10.00.
Alle er velkomne til at give en hånd med. Christina skriver og inviterer de frivillige - til
morgenmad og rengøring.
Ad. 6. Eventuelt
 Programmet for Børnebio efteråret 2018 er klar og udsendt til skolerne. Sættes også
på hjemmesiden.
 ”Bliv frivillig” sættes på karrusel.
 Der er valgt film fra august til november.
 Der er købt nye potter til planterne i foyeren. De er omplantet
 Koncerten med John Guld solgte 76 billetter.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. september kl. 19.00.

