Referat af generalforsamlingen i Borup Kino 19. marts 2018 kl. 19.00
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Ad. 1. Valg af dirigent
Poul Christensen blev valgt. Poul konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da
indkaldelse var udsendt den 12. februar 2018, hvilket er mere end tre uger før afholdelse af
generalforsamlingen, som vedtægterne foreskriver.
Ad. 2. Valg af stemmetæller
Hanne og Kurt blev valgt.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Velkommen til Beretning 2018 for Foreningen Borup Kino, hvis formål det er at drive nærværende
biograf med alt, hvad det måtte indebære.
Status pr. marts 2018 er, at vi i foreningen er 129 medlemmer, der har betalt kontingent til dato; et
antal har endnu ikke betalt, - men det kan jo komme. Vi er omtrent 45 aktive frivillige, der forestår
KINO-driften i alle aspekter. Nogle lægger mange timer, andre lægger færre, det er helt efter egne
lyster og behov.
Først et par tørre tal om det forgangne år sammenliget med 2016, det er billetsalgsoplysninger baseret
på E-billets system:

Statistik 2017 sammenlignet med 2016 (KUN BILLETTER / FRA E-BILLETS SYSTEM)
2016

2017

%

Antal forestillinger

256

277

+8

Antal gæster i alt

5.576

4.947

-11

Børn

2.384

2.466

+3

Voksne/Aften

3.192

2.461

-22

Omsætning

341.517

294.832

-13

Vi må konstatere tilbagegang. Færre kunder endda til flere forestilling, en tilbagegang i solgte billetter
til aftenforestillingerne på hele 22%. Det er meget, og det afspejler sig, som det ses, i en mindre
omsætning – rent billetmæssigt.
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Jeg vil undlade at læse undergang ind i disse tal, men konstatere, at også på landsplan, var der
tilbagegang i 2017. Måske har det bare været et år, med for mange lortefilm…? Det kan vi ikke gøre
meget ved, men det er trods alt dér, vi er følsomme. Jeg ved godt, at begrebet ”lortefilm” jo et relativt
begreb.
Heller vil jeg glæde mig over, at de første knap 3 måneder af 2018, i det mindste holder niveau med
samme periode sidste år. Lad os håbe, at historien om salig John Mogensen kan rykke hårdt i denne og
næste uge. GÅ I BIFFEN!
Den bestyrelse, som konstituerede sig pr. marts 2017, har som hidtil arbejdet på 2 fronter nemlig med
1: den ordinære drift, det vil sige igennem en række frivilliggrupper at sørge for en fungerende og
stabilt kørende biograf. Der skal vælges film i filmudvalget, og disse skal bestilles hos udlejerne.
Filmene ankommer i dag til Kino næsten udelukkende over nettet via en såkaldt dedikeret linje og
uploades til egen server, hvorfra filmene afvikles, når der er forestilling. De to sidstnævnte funktioner
tager operatørgruppen sig af. Normalt spilles 5 forestillinger om ugen, under særlige forhold, f.eks.
vinter- og efterårsferie, -eller premierefilm, hvor udlejer forlanger mange visninger, har vi været helt
oppe på 10 ugentlige forestillinger.
Vores største frivilliggruppe bemander kiosken og sælger og udleverer billetter samt drikkevarer, slik
m.v. Og nogen tager sig selvfølgelig af, at der købes varer ind, så der til stadighed er noget på
hylderne. To tovholdere sørger for vagtskemaer således, at operatørgruppe og kioskgruppe altid er
bemandede.
Udenfor den ordinære drift, vises der film i to abonnementsbaserede filmklubber, nemlig børnebio og
senior-Kino. Det er gjort muligt at købe billet i frit salg til børnebios forestillinger. Det kan ikke lade sig
gøre i Senior Kino, idet filmene dér afvikles fra DVD, og filmudlejerne derfor kun tillader, at de vises i
et lukket klubsammenhæng. Baby-bio, ligger fortsat underdrejet. Åbenbart intet baby-boom i Borup.
Kinos eventgruppe planlægger og afvikler arrangementer, som er andet eller mere end filmforevisning,
f. eks. koncerter og foredrag, både i eget regi og i samarbejde med andre.
Det samarbejde, vi havde etableret med Tapperiet i Køge om, at de henlagde et antal koncerter eller
lign. til Kino er p.t. underdrejet; i Kino er vi aldeles åbne og parate til en fortsættelse.
Til gengæld kan vi glæde os over et nyetableret samarbejde med Køgebibliotekerne, som indtil videre
har budt på både julearrangement og litteraturaften. Vi glæder os til mere.
Desuden har vi i eget regi afviklet et mindre antal koncert-, TV-transmissions-, valg- og andre
specialarrangementer, ligesom Kino været udlejet 12 gange i årets løb.
Kinos tekniske gruppe overvåger vores systemer indenfor biografteknik og IT, som omfatter servere for
download af film, billetbestillings- og salgssystem, drift af skærme på gaden og i foyer, dankortterminal
og MobilePay, husets øvrige opkoblinger herunder wi-fi, - alle disse sårbare funktioner, der simpelthen
bare skal virke. En kinotekniker kommer på halvårlig basis og servicerer de systemer, der har med
filmfremvisningen at gøre.

Vores vedligeholdelsesgruppe mødes fortsat på ugentlig basis. Det har knebet med de lidt større
konkrete opgaver, men det er efterhånden 74 år siden, vore biografstole forlod Odense Stolefabrik. De
holder endnu, men enkelte må lejlighedsvis tilses af en kyndig håndværker.
En særlig eliteafdeling påtager sig nødvendig rengøring af lokalerne. Det er i øvrigt et område, hvor vi
altid kan bruge flere folk, ikke mindst når vi taler rengøring efter arrangementer med mange deltagere,
så skulle nogen have mod på at deltage i rengøring, hører vi meget gerne derom.
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Jeg vil dvæle kort ved – hvad jeg vil tillade mig at kalde et særtilfælde. For omkring 3 år siden flyttede
en af vore frivillige til Næstved-egnen, og engagementet i en foreningsbiograf små 50 km kilometer
borte kunne vel med nogen rimelighed komme til en afslutning. Men sådan gik det ikke. Pågældende
tager sig skam fortsat af alle Facebook-omtaler af de film, vi viser - uge efter uge året rundt. Det er da
fantastisk! Det kan man sgu da kalde ægte hengiven kærlighed til Borup Kino. Jeg vil ikke nævne noget
navn. Dette fortræffelige menneske kunne jo gå hen og får røde kinder…
Hvad driften angår, har alle frivillige og dermed Kino - som det jo handler om - leveret varen. Der har
formanden bekendt været en enkelt aflysning af en biografforestilling på grund af tekniske forhold.
Mandskabet er altid mødt. Det siger noget om de Kino-frivilliges dedikation. Det dyrest vi ejer, vores
fritid, skal vi selvfølgelig tage alvorligt og bruge bedst muligt.
Jeg faldt over dette udmærkede skilt, hvis universelle sandhed jo let lader sig oversætte: ”Frivillige får
ikke løn. Ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige”
Som for et år siden er vores andet mål stadigvæk 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. Konsulenten er fundraiser, og så er
han iværksætter af og tovholder i forhold til de delprojekter, der kan iværksættes ved hjælp af egne
frivillige og gennem de sponsorgaver, som lokale håndværkere giver os i form af udførte arbejder. Som
konkret fundraiser af eksterne midler har han haft meget lidt, for ikke at sige intet held, hvorimod hans
samarbejde med de lokale håndværkere har været produktivt og til vældig nytte for Kino. Konsulenten
vil efterfølgende redegøre for sit virke og de stående planer.
Gennem de seneste par måneder vi haft Leca-blokke stående i vores indkørsel. Det vidner om et af den
type arbejder, der ydes os i form af sponsorat, nemlig genopførelse af vores baghus. Det er planen, at
baghuset skal rummer værksted, depot samt nyt varmeaggregat til opvarming af Kino, men ting tager
tid: I forrige beretning nævnte jeg, at vi havde fået afgravet og støbt nyt isoleret terrændæk til dette
hus, og nu er sponsorgaven fortsat, idet der er rejst vægge på fundamentet.
Vi taler igen om gaver til Kino til en værdi af snesevis af tusinder af kroner. Det fortsatte arbejde vil
ligeledes blive sponsoreret, dog med udgift for Kino til materialer. Vi er særdeles heldige og
taknemmelige over at have vore lokale sponsorer, 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
mailinglister, 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.
En slags dokumentation af Kinos virke kan findes på Kinos hjemmeside, hvor endnu et billedgalleri
betitlet ”Kinoåret 2017” er blevet uploaded. Gå ind og bliv mindet om alle de ting vi har gang i, i løbet
af et år her i Kino.
Kommunevalget 21. november 2017 og de påfølgende ændringer i Byrådet bør være til gunst for Kino.
Marie Stærke har til alle tider giver sig til kende, og også i praksis været en ven af Borup Kino. Vi har
derfor nye forhåbninger til samarbejdet med Køge Kommune, som jo i sidste periode til tider var alt
andet end tillidsfuldt. Men vi er også i et vadested, med en endnu ny kommunalbestyrelse. Den nye
formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegård Bork, er ny i kommunalpolitik, og vi har en
betydelig opgave i, at formidle Borup Kino bedst muligt til både Anders og det nye Kultur- og
Idrætsudvalg, som i øvrigt kun har ét ansigt til fælles med det forrige udvalg. Vi håber, de nye kan
lide, hvad de ser her på Lindevej helt ude i Borup. Konsulenten vil præcisere, hvilke forhåbninger, vi
har til kommunens fremtidige engagement i Kino.
Som I måske har bemærket, er jeg igen - bortset fra et par politikere - helt gået uden om navns
nævnelse, ingen nævnt – ingen glemt siger en talemåde. Jeg kunne med samme ret have opremset og
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præciseret et omfattende galleri af personer, som alle har leveret et stort og betydningsfuldt stykke
arbejde i Kinos tjeneste i det forløbne år. 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.
Herefter gennemgik konsulenten
finansieringen er på plads.

tegningerne,

som

illustrerer

planerne

for

Borup

Kino,

når

Der mangler i dag isolering af gulv, loft og vægge. Det er planen, at man skal komme ind i salen i
venstre side ad en ny gang og indgangsdør. Sæderne vil blive placeret i midten af salen, og man kan
komme frem til pladserne langs højre og venstre side. Sæderne placeres med en højde/afstand, der
gør, at alle kan se det samme på lærredet.
Der er møde med naboen omkring skel, hvor Kino ønsker at bygge ny adgang til salen.
Ombygningsplanerne omfatter salen og udhuset. Der er pt. ingen planer om at istandsætte stuehuset,
grundet manglende finansiering. Henover foråret vil vægge og tag blive opført på udhuset.
Spørgsmål:
Der blev spurgt til, om hele eller dele af bygningen er fredet. Det er ikke tillfældet.
Ombygningen planlægges at forgå henover sommeren i lukkeperioden, hvor der alligevel ikke vises
film.
Det skønnes, at en ombygning af hele bygningen vil koste 6,0 mio. kr., mens ombygningen af salen
kan ske for 2,6 mio. kr. Det Danske Filminstitut har bevilliget 0,2 mio. kr. under forudsætning af, at vi
selv kan skaffe resten af finansieringen til ombygningen. Borup Kino har modtaget meget fordelagtige
tilbud fra nogle af de lokale håndværker i forbindelse med en ombygning.
Borup Kino benytter Danske Bank. Nordea Fonden har givet afslag på ansøgning med begrundelsen, at
de støtter aktiviteter, ikke faciliteter.
Herefter blev beretningen godkendt.
Ad. 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
Regnskab 2017 blev gennemgået. Overskuddet blev på 19.438 kr.
Der blev spurgt til, hvad ”periodeafgrænsning” dækker over. Det er forsikringer, der løber ind i næste
regnskabsår samt et arrangement, hvor der blev solgt billetter i december, men arrangementet først
blev afholdt i januar.
Der er en fejl i regnskabet. Gælden er ikke afdraget om 5 år.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5. Godkendelse af budget for det kommende år
Budget 2018 er nedjusteret, så det svarer til regnskab 2017. Der forventes således et overskud på
18.810 kr.
Budgettet blev godkendt.
Ad. 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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Ad. 7. Fastsættelse af kontingent
Fastsættes uændret til 200 kr.
Ad. 8. Valg af formand
Søren Rislund
Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Per Heskjær
Maria Helene Brúnner
Birthe Petersen
Ad. 10. Valg af suppleanter
Charlotte Eilertsen
Jens Kragh-Asbæk
Ad. 11. Valg af revisor
Skovbo Revision
Ad. 12. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at tage stilling til, om kioskpersonalet kan møde kl. 19.00 i steder for kl.
18.30. Der er sjældent kunder i butikken før kl. 19.15. Bestyrelsen tager det med til næste møde.
Særarrangementer afholdes sidste søndag i måneden. Kan der laves om på det? Det er en tilfældighed,
at de placeres der. Tidspunktet afhænger blandt andet af de optrædendes kalender.
Børnebio. Chips koster 15 kr., og børnene har ofte 20 kr. med. Er der i stedet mulighed for at sælge
popcorn til 10 kr.?
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