Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino tirsdag den 16. januar 2018
Til stede: Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Mette Thomas, Per Heskjær, Poul Røge, Kristina
Eilertsen, Maria Brünner og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Nina Vinther Lundgren
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. november
2. Regnskab for 2017
3. Budget for 2018
4. Nyt fra konsulenten
5. Evaluering af julearrangementet den 10. december 2017
6. Arrangement med “Johnny Cash” den 28. januar 2018
7. Møde med strategikonsulent, eventuel dato? – Mette har kontakten
8. "Det sker i Borup" – skal Borup Kino koble sig på her?
9. "Politisk borgermøde" i Kino jf. henvendelse til Kino
10. Planlægning af generalforsamling
11. Eventuelt
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. november
Godkendt.
Ad 2. Regnskab for 2017
Overskud på 21.500 kr. Fald i billetsalg voksne. Der er ikke brugt penge på vedligehold i 2017.
Ad. 3. Budget for 2018
Budget 2018 justeres i forhold til forbrug i 2017 og forventninger til 2018. Asger og Mette
kommer med forslag til budget 2018. Ifølge vedtægterne sendes regnskab og budget ud 14
dage før generalforsamlingen.
Ad. 4. Nyt fra konsulenten
Der er indhentet tilbud på istandsættelse af salen. Samlet giver det en udgift på 2,6 mio. kr. De
fleste er tilbudspriser og enkelte er overslagspriser. Prisen inkluderer blandt andet lærred, lys,
tømrearbejde, maling, fortæppe, gulv, stole, lydmikser samt uforudset udgifter på 15 % og
honorar til byggeleder.
Den 15. januar 2018 havde Søren og Asger møde med borgmester Marie Stærke på Rådhuset i
Køge. De fortalte om situationen i Borup Kino. Der er stadig aftale med Det Danske Filminstitut
om bevilling på 200.000 kr., hvis der kommer midler fra kommunen. Kan kommunen hjælpe
med bidrag, långaranti eller lån. Hun var positiv overfor projektet. Asger udarbejder et
brev/ansøgning, som Marie Stærke kan forelægge Kultur- Idrætsudvalget, hvor vi beder om
støtte på den ene eller anden måde.
Kino har udgifter til afdrag på lån, el og varme på godt 100.000 kr. årligt. Udgifter, der skal
være likviditet til, før der er midler til andre tiltag. Det er stadig et ønske, at salen i Kino er
ombygget til kulturnatten i august. Det er lokale håndværkere, der fra begyndelsen har støttet
op om Kino, som købes ind til ombygningen, når finansieringen er på plads. Nogle i Byrådet
mener stadig, at Kino er en kommerciel forretning og ikke en foreningsdrevet biograf. Det giver
udfordringer i forhold til den støtte, de eventuel vil give til Kino.
Det vil blive et stort arbejde for vedligeholdelsesgruppen, når salen ombygges. Derfor er der
brug for flere hænder til opgaverne. Måske kunne elever fra teknisk skole være interesseret i at
hjælpe. Andre bud er velkomne. Der skal være en rimelig tidsplan, så alle stadig kan synes det
er interessant at hjælpe med ombygningen og ikke bare et surt arbejde. Der er brug for penge
undervejs, til betaling af projektet løbende.

Ad. 5. Evaluering af julearrangementet den 10. december 2017
De, der deltog, havde nogle rigtig gode timer. Der var plads til flere gæster. Det var de
frivilliges indsats, som var med til at få det til at lykkedes samt opbakning fra gæsterne. Og
mange gode sponsorere fra byen.
Næste gang skal det meldes ud tidligere, så det kan komme ud sammen med butikkernes
julereklamer. Klippe-klisterdelen var rigtig hyggelig og vellykket. Det kan overvejes at gøre
dagens program kortere. Programmet kan indeholde en gratis film, og den film der skal betales
for skal være af nyere dato end i 2017. ”Lille Per” var en succes. Poul vil gerne hjælpe igen i
2018. Matas, Bog og Papir og Spar vil gerne bidrage igen.
Ad. 6. Arrangement med “Johnny Cash” den 28. januar 2018
Den 16. januar var der solgt 41 billetter. Der sættes plakater op rundt om i byen. Sende
reminder ud til medlemmerne. Der er jævnligt sendt ud på Facebook. Indlæg til avisen.
Ad. 7. Møde med strategikonsulent, eventuel dato? – Mette har kontakten
Ingen dato endnu. Konsulenten bliver rykket for en dato.
Ad. 8. "Det sker i Borup" – skal Borup Kino koble sig på her?
Kan være begyndelsen til infoskærme i byen. Kan bruge samme indslag som på Facebook. Per
kontakter ham. Der er udelukkende tale om orientering omkring begivenheder i Borup.
Ad. 9. "Politisk borgermøde" i Kino jf. henvendelse til Kino
Kræver frivillige og at politikerne vil deltage. Det er ikke en opgave Kino kan løfte. Hvis der er
aktuelle emner for Kino, kan vi invitere til politisk møde. Søren sender besked til
forslagsstilliangen.
Ad. 10. Planlægning af generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 19. marts kl. 19.00. Søren snakker med dirigent. Søren
sender annonce til avis. Birthe sender ud til medlemmerne i midten af uge 7. Mette spørger
revisoren, om han kan have regnskab klar til udsendelse sammen med indkaldelsen.
På valg: Søren, Charlotte, Per, Maria, Poul og Birthe. Poul genopstiller ikke, så der er en ledig
plads.
Ad. 11. Eventuelt
 Børnebio der er pt. solgt 81 billetter til onsdag, 86 til torsdag
 Matas vil gerne afholde et arrangement, hvor Borup Kino og Shopping Borup mødes i
Kino for at få etableret en Erhvervsforening. Lejen af Kino vil være den sædvanlige. Skal
en repræsentant fra Kino deltage i foreningen og i givet fald, hvad skulle være formålet
for Kino?
 Borup Kino og Køge Biblioteker byder på Bogarrangement søndag den 25. februar fra kl.
14.30. Dørene åbnes kl 13.00. De to forfattere er Lasse Holm og Anne-Marie Vedsø
Olesen, som fortæller om nordisk mytologi og vikinger i litteraturen.
 Det er tid til at forny medlemskaber.
 Søren har kontaktet Åse og takket for donationen.
 Kan der rejses midler til istandsættelsen af salen ved en indsamling i byen. Hvordan skal
det i så fald gøres? Det vil være godt at bruge Mobilpay i forbindelse med en indsamling.
Kan vi få nogle af byens profiler til at udtales sig om Kino. Kunne Kino give et antal
billetter, som gavekort mod et sponsorat.
 Filmudvalget har besluttet at vise fire ekstra film. De vises kun én gang, og der skal
være mindst 13 betalende gæster pr. gang for, at det løber rundt. Gæsterne behøver
ikke købe billet til alle filmene. Der er ikke sat dato på filmene endnu. De film, der vises,
er Festen, Barndommens Gade, La Dolce Vita og Sound of Music.
 Afbud fra Mette til bestyrelsesmøde i februar.
Næste møde onsdag den 7. februar kl. 19.00

