DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I BORUP KINO
MANDAG DEN 20. MARTS KL. 19.00

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALG AF DIRIGENT
VALG AF STEMMETÆLLER
BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE
GODKENDELSE AF REVIDERET REGNSKAB
GODKENDELSE AF BUDGET DET KOMMENDE ÅR
INDKOMNE FORSLAG
- Fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer
7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
8. PÅ VALG
a. BESTYRELSESMEDLEMMER
På valg:
Nina Vinther Lundgren (genopstiller)
Kristina Eilertsen (genopstiller)
Birthe Petersen (genopstiller)
Anne Marie Jensen (trækker sig)
b. SUPPLEANTER
På valg:
Maria Brünner (genopstiller)
Karina Øer (genopstiller ikke)
c. REVISOR FOR ÉT ÅR
9. EVENTUELT

Ad. 1. Valg af dirigent
Poul Christensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen
var sket med de tre ugers varsel, som vedtægterne foreskriver.
Ad. 2. Valg af stemmetæller
Svenn Johansen og Hanne Würtz
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Ad 3 Bestyrelsens beretning for 2016/2017
Foreningens status:
Foreningens navn er Borup Kino, og foreningens formål er at drive Borup Kino.
Enklere kan det næppe siges, men denne præcisering er ny, og blandt de små ændringer i
vore vedtægter, som er til afstemning her i aften. Køge Kommune garanterer for
foreningens lån i Kommunekredit, derfor skal vore vedtægter stedse være godkendt af
Køge Byråd.
Da vi i efteråret fremsendte forslag til forenklinger af vore vedtægter til godkendelse hos
kommunen, blev det afsløret, at vore vedtægter aldrig var blevet godkendt af byrådet. De
var for 5 år siden blevet fremsendt til Køge Kommune af vores daværende formand, men
godkendt var de aldrig blevet… Det var en overraskelse!
Nu er dette forhold med kommunens velvillige assistance bragt i orden, og vi i
bestyrelsen er så småt ved at komme os over, at vi har arbejdet på et så løst og
mangelfuldt - ja næsten ulovmedholdeligt grundlag. Utroligt, at det har kunnet lade sig
gøre.
Status pr. marts 2017 er, at vi er 136 medlemmer, heraf ca. 40 frivillige aktive i driften af
biografen. Vi har endda ganske få frivillige, der ikke er medlemmer.
Og hvordan er det så gået; her er lidt statistik som ikke er helt up-to date, men holder sig
inden for kalenderårene 2015 og 2016:

Antal forestillinger

2015
250

2016
256

%
+2

Antal gæster i alt

5.868

5.576

-5

Børn

1.998

2.384

+19

Voksne/Aften

3.870

3.192

-17

Omsætning

340.371

341.517

+0,3

Ifølge DB (Danske Biografer) har der generelt været en nedgang på 5,5% i billetsalg i 2016 sammenlignet med 2015,
som var et rekordår.
Bestyrelsens mål:

Den bestyrelse som konstituerede sig pr. marts 2016, satte sig 2 primære mål.:
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For det første: Konsolidering og fokus på den ordinære drift, med henblik på – endnu
bedre - at få etableret de daglige rutiner: Programlægning, valg af film, bestilling af
samme, upload til egen server af film som er tilgået enten fra nettet eller fysisk på en
DCP, afvikling af samme i henhold til det lagte program. Normalt spilles 5 forestillinger
om ugen, under særlige forhold har vi været helt oppe på 10 ugentlige forestillinger.
Desuden bemanding af vores kiosk med salg og afhentning af biletter samt salg af
drikkevarer, slik m.v.; det sørger vores største frivilliggruppe for. Og nogen tager sig
selvfølgelig af, at der købes varer ind, så der til stadighed er noget på hylderne.
Der vises desuden film i 2 abonnementsbaserede filmklubber, nemlig børnebio og seniorKino. De lever deres eget sunde liv, mens en 3. klubbaseret aktivitet - Baby-bio p.t. ligger
underdrejet.
Vi har opstartet et samarbejde med kulturhuset Tapperiet i Køge, som lægger nogle af
deres koncert- og andre arrangementer uden for eget hus, og som har valgt Borup Kino
som legekammerat. Det er vi meget glade for, og vi er glade for at kunne meddele at
samarbejdet fortsætter i 2017.
Desuden har vi i eget regi afviklet et mindre antal koncert -, TV-transmissions- og andre
specialarrangementer, ligesom Kino været udlejet godt en halv snes gange i årets løb.
Det er en heldig Kino-formand, der kan sige: Jeg synes, vi er lykkedes med Kinos
mission. Der har ikke i årets løb været aflyste forestillinger som følger af nedbrud,
udeblevent mandskab eller andet alvorligt ucheck. Det siger noget om de Kino-frivilliges
dedikation. Det dyrest vi ejer, -vores fritid, skal vi selvfølgelig tage alvorligt og bruge
bedst muligt.
Vores andet mål er fortsat at rejse midler til at forfølge de renoveringsplaner, der gennem
et par år har foreligget for vore bygninger. Til at tage sig af dette har vi Kinos eneste
ansatte, konsulenten, der først og fremmest er fundraiser, og som sådan havde han et lidt
træls 2016.
For at rejse penge til et projekt som vores, er det uomgængeligt, at hjemkommunen er
økonomisk aktivt med. Det skulle vise sig, at der kom til at gå ikke mindre end 13
måneder fra vores første kontakt, indtil Køge Kommune kort før jul kvitterede med en
kulant anerkendelse af vores projekt på ikke mindre end 500.000 kr.
Det blev et år, hvor såvel konsulenten, som Kinos bestyrelse lærte meget om
arbejdsgangene i kommunalpolitik - også den, der foregik for såkaldt lukkede døre. Det
blev et år, hvor vi fandt ud af, at Kino har rigtig mange venner i Byrådet, og stor tak til
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dem. Dem vil vi henvende os til fremover. Der er jo sådan set ikke den store grund til at
spilde tid dem, der ikke vil os det vel, og ovenikøbet ikke en gang melder det åbent ud.
Det kommunale bidrag har gjort, at konsulenten med fornyet optimisme igen kan sende
ansøgninger af sted til fonde og lign.
Vedligehold:
Den praktiske vedligeholdelse af vore bedagede fysiske rammer samt rengøring varetages
af vedligeholdelsesgruppen, som mødes på ugebasis. Vi har her at gøre med en lille
eliteafdeling af hverdagens helte.
Begrebet ”vedligeholdelse” er åbent og fleksibelt. Således var det
vedligeholdelsesgruppen, der – gennem flere uger - forestod det hårde fysiske arbejde
med at nedrive resterne af vores sidebygning, samt at bortskaffe de adskillige tons affald
på talløse ture med trailer til lossepladsen.
Vedligeholdelsen af salens 73 år gamle stole, er et kapitel for sig, der kræver
kannibalisering af nogle stole for at holde andre funktionsduelige. Antallet af sæder er i
øvrigt - på foranledning af brandmyndigheden - reduceret fra 164 til 150, idet der
efterfølgende kunne føres brandtilsyn i Kino mindre udgiftskrævende regler.
Vores tekniske gruppe

Overvåger og vedligeholder vores systemer indenfor kino-teknik og IT, men det fordrer
desuden ekstern assistance. En kino-tekniker, som har været med os fra starten, kommer
på halvårlig basis og servicerer de systemer, der har med filmfremvisningen at gøre.
Også vores stadigt mere omfattende IT-system, som forbinder til blandt andet servere for
download af film, billetbestillings- og salgssystem, drift af skærme på gaden og i foyer,
dankortterminal og mobile pay, husets øvrige opkoblinger herunder wi-fi - og her er jeg
nødt til at sige etc. etc., og hermed røbe, at heller jeg forstår detaljerne i vores krydsfelt.
Hvad, jeg og alle andre godt kan forstå, er, at alle disse sårbare funktioners duelighed
hver især er kritiske for Kinos samlede funktion. Det skal nurses, -det SKAL simpelthen
bare du.
Når vedligeholdelsesgruppen som før nævnt har strippet vores sidebygning ned til
ingenting, træffer vi på konsulenten igen: Han er kontaktmand til vores netværk af lokale
håndværksmestre, der sponserer byggeri og andet, som bringer Kino-renoveringen videre.
I sidebygningen har vi har i vinter fået afgravet, isoleret og støbt nyt terrændæk,
omkostningsfrit som en sponsorgave til Kino. Vi taler om en gave, som leveres over
adskillige dage og for Kino til en værdi af snesevis af tusinder af kroner.
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Sådan nogle sponsorer er vi nemlig heldige at have her i Kino, virksomheder og
handlende som yder os konkrete tjenesteydelser og udstyr og grej, som vi står og
mangler.
Al den tak vi, skylder vore sponsorer kommer til udtryk i form af synliggørelse, når vi
melder ud i pressen, på egen web-site, i vore mailing-lister, på facebook og lignende. Støt
vore sponsorer, - de støtter os – er et mantra, vi går i byen med, så ofte det er muligt, det kunne lige mangle andet.
Profil
I bestyrelsen har vi gennem en årrække forsøgt at definere en profil for Borup Kino, for populært sagt- at hjælpe os med at finde ud af, hvad vi egentlig har gang i. Det er ikke så
let.
Først og fremmest vil vi jo gerne servere et kulturtilbud, som kan finde en klangbund hos
os, der bor i Borup og omegn. Alene af den grund peger profilen mere i retning af mainstream end sekterisk kunst biograf. Det er ind imellem under fortsat overvejelse, om der
kan sættes præcise ord på.
Afslutning
Som I måske har bemærket, er jeg helt gået uden om navns nævnelse i mit indlæg - ingen
nævnt – ingen glemt siger en talemåde. Jeg kunne med samme ret have opremset og
præciseret et omfattende galleri af personer, som alle har leveret et stort og
betydningsfuldt stykke arbejde i Kinos tjeneste i det forløbne år.
Min anonymisering skal være med til at understrege, at vi er en stor gruppe mennesker,
der med forskellige forudsætninger, fra forskellige vinkler, på forskellige måder og med
forskelligt tidsforbrug leverer under mottoet:
BORUP – BY MED BIOGRAF – OGSÅ I FREMTIDEN,
fordi det er dét, vi gerne vil. Sponsorer, frivillige, andre hjælpere, kvalificerede politikere
og sidst foreningens medlemmer. Alle vil vi jo gerne Borup Kino. Tak til os alle for
endnu en god sæson, der alene peger yderligere fremefter.
Bemærkninger til beretningen
Der blev spurgt til muligheden for at tiltrække unge og børn i børnehaverne til forestillinger i Kino.
Det blev oplyst, at Filminstituttet har gratis film, der kan vises.
Det er svært at tiltrække de unge. De gå ikke (bare) i biografen, men i byen, hvor film kan være en
del af en aften. Det kan Kino ikke byde ind med, med en placering i Borup. Desuden synes nogle
unge, at Kino pt. er for gammel og slidt. De efterspørger en anden kvalitet. Bestyrelsen vil meget
gerne have de unge i tale. Hvalsø Bio oplever samme udfordring med at tiltrække unge. Det er
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tidligere prøvet at vise film for børnehaverne. Det var en succes, men gik i sig selv, da
daginstitutionerne ikke havde ressourcer til at sende personale i biografen med børnene.
En aften i efteråret 2016 blev der vist e-sport på skærmen hele natten. Det tiltrak 80 børn og unge.
Opfordring om arrangementer til de unge gives videre til den nye bestyrelse. Gode forslag til
arrangement modtages også meget gerne.
Der var ros til bestyrelsen og konsulenten. De laver et stort arbejde.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 4 Regnskab
Regnskabet var udsendt på forhånd. Årsresultat blev på 36.203 kr. Stort set det samme som i 2015
trods nedgang i antallet af solgte billetter om aftenen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5 Budget
Budgettet var sendt ud på forhånd. Forventet resultat for 2017 er på 44.000 kr.
Spørgsmål til budgettet: Hvad skal Kodaafgiften dække? Den dækker musik i film. Dette opkræves
ikke via filmlejen, men særskilt. Der er afsat 10.000 kr. til småanskaffelser. Det kan blandt andet
dække køb af printer.
Budgettet blev godkendt.
Ad. 6 Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer var udsendt på forhånd. Ændringerne blev gennemgået.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt. De sendes nu videre til Køge Byråd til
godkendelse.
Ad 7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsættes til 200 kr., hvilket er uændret i forhold til 2017.
Ad. 8. Valg til bestyrelsen
Der var tre pladser ledige på grund af ordinært valg og en plads ledig på grund af udtrædelse af
bestyrelsen før tid. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse selv skal konstituere sig således, at tre er
valgt for to år, mens én er valgt for ét år.
Der var seks der ønskede at opstille til bestyrelsen:
Kristina Eilertsen, Nina Vinther Lundgren, Maria Brünner, Mette Thomas, Poul Røge og Birthe
Petersen.
Følgende blev valgt:
Kristina Eilertsen, Nina Vinther Lundgren, Mette Thomas og Birthe Petersen

6

Ad. 9. Valg af suppleanter
Maria Brünner, og Poul Røge blev valgt uden afstemning.
Ad. 10. Valg af revisor
Skovbo Revision
Ad. 11. Eventuelt
Der er pt. intet nyt om de ansøgte fondsmidler
Formanden takkende Anne Marie og Karina for deres store indsats i Kinos bestyrelse gennem flere
år. Begge har valgt ikke at forsætte i bestyrelsen.
Tak til Poul Christensen for aftens indsats som dirigent.

7

