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41 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Niels Langholm blev valgt til dirigent. Han fastslog, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket
rettidigt med tre ugers varsel og i flere medier herunder via Borup Kinos hjemmesiden,
Midtsjællands Avis og face-book.
2. Valg af to stemmetællere
Sven Joensen og Jan Munk blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Hanne Würtz fremlagde beretning og i forlængelse heraf fortalte Søren Rislund og Asger Bak om
begivenheder i seneste valgperiode.
Hanne:
”Endnu et år er gået på hæld, og vi er igen samlet til generalforsamling i Borup Kino. Der er i det
forløbne år, sket rigtig mange gode spændende ting her i Kino. Nogle af de helt store perler har
været murerfestival, ny kiosk, ansættelse af konsulent. Emner som jeg vil vende tilbage til senere i
beretning.
Først vil jeg koncentrere mig lidt om den daglige drift.
Vi har brugt en del tid på at få vores organisation til at fungere. At drive en biograf, der har omkring
60 frivillige, og åbent 5 gange om ugen, kræver en god organisation. Det var derfor nødvendigt at
få udarbejdet en organisationsplan. Arbejdsopgaverne er blevet uddelegeret og organiseret således,
at vi har fået sat navn på en tovholder i hver arbejdsgruppe/udvalg m.m. Vi synes selv, at vi
efterhånden har fået godt fat i strukturen og har fået fordelt opgaverne hos vores dygtige og
velfungerende frivillige, der alle som én bruger deres kostbare fritid i Kino, og gør en stor indsat på
deres poster.
Foreningen Borup Kino har fået rigtig mange nye medlemmer. I 2015 var vi oppe omkring 145
medlemmer, og her i 2016 er der p.t. 129 medlemmer, der har fornyet deres medlemskab. Det er en
flot fremgang, som vi er meget glade og stolte over. Vi har i bestyrelsen ofte drøftet, om vi skulle
lave en model, hvor vi tilgodeser vores egne medlemmer. Det vil vi rigtig gerne, og i det
kommende år vil vi forsøge at gøre noget mere ved det, og lægger ud med et forslag om en lille
kontingentstigning og et løfte om, at der vil komme nogle flere arrangementer, hvor der fx kan
gives medlemsrabat. Det kunne være foredrag, musik eller andet.
Vi har gjort en stor indsats for at få Borup Kino på landkortet. Vi har hustandsomdelt en pjece, hvor
vi fortæller til dem, der endnu ikke ved det, at Borup er en by med biograf. Vi har en meget fin
hjemmeside med et flot billedgalleri. Vi har et nyhedsbrev, en nyhedsmails og en ugentlig spalte i
lokalavisen. PR-afdelingen har i det forløbne år produceret omkring 25 pressemeddelelser, hvoraf

en del i flere udgaver, alt efter hvilket medie, de er tiltænkt. PR- afdelingen samarbejder med
Midtsjællands Avis, Køge Onsdag og Dagbladet. Desuden uploades info via Kinos eget nyhedsbrev
samt til egen face-book side. Der sker jævnligt deling af vore meddelelser til andre facebook-sider,
fx siden Borup og omegn - info, hvorved vores gode nyheder spredes yderligere.
Information om Kinos program publiceres på Kinos hjemmeside i forbindelse med den af E-billet
drevne billetsalgs – og billetfunktion. Programinformation udsendes desuden via Kinos nyhedsbrev
og Kinos face-book side. Desuden produceres et trykt program, til udlevering i Kino, biblioteket
etc. Lokale filmreklamer er også et område, der er under udvikling, og vi har allerede gang i et par
stykker, og der arbejdes ihærdigt på at få gang i endnu flere.
Billetsalget er stigende og går stille og roligt pænt frem ad. I aftenbio solgte vi i 2014 for 169.668
kr. billetter og i 2015 solgte vi for 189.698 kr. I 2015 havde vi, når vi medregner børnebio, i alt
5.868 gæster. Samlet set må det siges at være en pæn fremgang i forhold til tidligere år. Som et nyt
tiltag, vil vi nu også forsøge os med seniorbio, vi har indgået et fint samarbejde med Ældresagen,
hvor de støtter de enkelte forestillinger økonomisk, og vi lægger biograf og frivillig arbejdskraft til.
Vi ser frem til et godt samarbejde og lægger ud med tre forestillinger her i foråret. Tanken er, at der
på sigt skal køre seks forestillinger i vinterhalvåret. Vi ved af erfaring at alt nyt tager tid, men hvem
ved, måske bliver det ligeså stor en succes som vores børnebio.
Børnebio har igen vist sig at være en stor succes og en vældig god aktivitet for Kino. I 2015 var der
178 tilmeldte i forårssæsonen og i efteråret var der 216 tilmeldte glade børn. Her i forårssæsonen
2016 er der 189 børn tilmeldt, så det siger sig selv, at det er en aktivitet, der er rigtig populær. Som
noget nyt kører vi nu også digitalt i børnebio, hvilket betyder, at vi kan få de nyere film. Det er
børnene selvsagt rigtig glade for. Som noget nyt transmitterede vi i februar MGP for alle børnebios
børn. Altid sjovt at prøve kræfter med den slags aktiviteter.
Der er flere områder, hvor vi i al beskeden synes, vi må have lov til at rose os selv. Fx har vi haft en
fantastisk succes med at udleje kino. Vi havde budgetteret højt med 10 udlejninger pr. år og kom op
på 18 i 2015. Der er virkelig stor interesse om det, og vi får henvendelser fra forældre, der vil holde
børnefødselsdage, skoler, private, foreninger m.m.
I maj måned indviede vi under pomp og pragt vores fine nye kiosk, og vi er rigtig glade og stolte af
den. De dygtige frivillige håndværkere, har udarbejdet en flot og brugbar kiosk. Der er nu plads til
at samtale med Kinos gæster, samtidig med, at hele sortimentet er visuelt De frivillige, som er på
vagt, kan stå sammen og hjælpe hinanden, da billetsalg og dankortterminal er flyttet med op i
kiosken. Der foregår stadig lidt oplæring /indkøring af frivillige til brugen af det nye system, hvor
vi er blevet elektroniske med stregkodesalg. Vi har fået ny dankort udbyder, og vores
dankortterminal virker nu hver gang. Næste projekt bliver at få integreret mobil/swipp i løbet af
2016.
Som alle kan se med det blotte øje, sker her også løbende en rigtig flot vedligeholdelse af vores
lokaler. Det er vores flittige vedligeholdelsesudvalg, som gennem det sidste år bl.a. har renoveret
badeværelset, så badekarret nu er fjernet, og der er kommet fine skabe til rengøringsartikler m.m.
Døren i entreen er blændet og skabet under trappen fjernet. Gamle skabe er revet ned i bryggers og
nye hylder er sat op. Og lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på foyeren.
Om lidt vil vores dygtige kasserer Anne fremlægge regnskabet. Men jeg vil ikke undlade at komme
med et par bemærkninger og pointere, at jeg synes, det er et fantastisk flot regnskab vi fremlægger,
hvor der er fremgang på alle fronter. Vi kommer ud af året med et overskud på omkring 30.000 kr.
Dette på trods af, at vi har brugt små hundrede tusinde kr. på forbedringer og almindelig
vedligeholdelse. Det synes jeg er flot og vidner om både dygtighed og ansvarlighed fra hele
bestyrelsen.
Jo. Der hviles ikke på laurbærrene i Kino. Alle frivillige yder en kæmpeindsats for, at vi kan blive
ved med at have en biograf i Borup. Og jeg tror efterhånden ikke, at nogen er i tvivl om, at vi er
kommet for at blive.

I maj måned havde vi en meget populær murerfestival, som Søren nu vil sige lidt om.
I november 2015 tog bestyrelsen en stor og meget vigtig beslutning. Vi ansatte Asger Bak som
honorarlønnet konsulent. Dette gjorde vi, fordi vi har fuld tillid til, at Asger er den rette mand til
jobbet, og fordi vi i bestyrelsen var nødt til at have noget fagkundskab til at råde og vejlede os, i
forhold til kommende renoveringer m.m. Tanken er selvfølgelig, at Asger på sigt selv skal tjene sin
egen løn i forhold til at søge fonde, sponsorater m.m. Asger fortæller om sit arbejde om lidt.
Dette blev så min sidste beretning. Jeg har efter mange overvejelser valgt ikke at genopstille som
formand eller bestyrelsesmedlem. Jeg har været med i mange år, og har været rigtig glad for det.
Synes det har været rigtig spændende og lærerigt at være med til at bygge en biograf op helt fra
bunden af. Vi har nået rigtig langt, og jeg ønsker den nye formand og nye bestyrelse al mulig held
og lykke fremover. Jeg slipper på ingen måde Kino og vil fremover være at finde som frivillig i
både i kiosken, seniorbio, filmudvalg og på forhåbentlig mange andre områder.”
Søren:
”I det forløbne Kino-år tiltrækker en enkelt begivenhed sig særlig opmærksomhed.
Begivenheden blev til fordi forhenværende bestyrelsesmedlem og nuværende konsulent Asger Bak
under en tilfældigt opstået brainstorming i mit baghus udtalte et hidtil ukendt ord. Opgaven blev
derefter at bestemme ordets betydning og definere indholdet af dette hidtil ukendte begreb. Ordet,
som Asger havde udtalt, var murerfestival.
Efter yderligere et par kopper kaffe og en del tung filosoferen, viste det sig, at en murerfestival fx
kan opstå, når Kino-entusiaster i Borup med en nedslidt bygning, men uden penge, henvender sig til
nogle håndværksmestre i byen og foreslår, at de gennemrenoverer Kinos facade på en enkelt
arbejdsdag, og som betaling modtager mad og drikke, samt blandet musiceren i gaden, mens der
arbejdes.
En ting er jo at fostre en sådan ide, noget andet er, at der jo også skal være tossede håndværksmestre
nok til også at synes, det er en god ide at møde med betydeligt mandskab og materiel på en frilørdag
og levere arbejde for flere hundrede tusind kroner på førnævnte betingelser. Det viste sig, at netop
Borup var sådan en by. En by, hvor der var tossede håndværkere nok til, at det kunne lade sig gøre.
Tossede håndværkere med kærlighed til Kino og til Borup. Tossede håndværkere som, da de
opdagede, at det hele ikke kunne nås på festivaldagen, arbejdede forberedende og afsluttende i
dagene op til og bagefter selve festivaldagen, til det var færdigt. En helt utrolig gave! Jeg udtrykker
mig så forsigtigt som jeg kan: FANDEME FLOT!
Bygningen blev smukt rød, som den havde været det frem til 1960’erne, og står i mange år frem
som et monument over Murerfestivalen og byens kulante håndværkere. Der gik gny af
begivenheden både i og udenfor byen, som dét, den var, en tværborgerlig manifestation, der i den
grad befordrede den gode følelse af at gøre noget for den i vore dage både diffuse og truede
størrelse, der hedder fællesskabet.
En af de bidragende håndværksmestre, som naturligvis skal nyde fuld anonymitet, sagde
efterfølgende: Vi vil også gerne være med næste gang.
Den har vi taget til os i Kino, som det bedste udtryk for vores fælles succes. Vi håber også, der kan
blive en næste gang for fællesskabet. Tak for indsatsen.”
Asger:
”I løbet af 2015 modnedes beslutning i bestyrelsen om at foretage en undersøgelse af mulighederne
for at gennemføre en renovering af bygningerne på Lindevej 3. Med udgangspunkt i den afholdte
Kinodag den 25. oktober blev det besluttet at indgå en aftale med undertegnede om arbejdet, hvilket
medførte at jeg trådte ud af bestyrelsen pr. 1. november 2015.
Oplægget var i første omgang at indhente ideer fra alle om, hvordan man gerne så Borup Kino
skulle se ud i fremtiden. Der kom rigtig mange indlæg, og jeg brugte megen tid i Kino til at snakke

med publikum om deres ideer, ønsker osv. om, hvordan Borup Kino skal se ud i fremtiden.
Parallelt med at kigge på konkrete tegninger for en renovering og arbejde med at lægge budget
startede arbejdet med at identificere mulige donorer/sponsorer.
Her blev der i første omgang satset meget på Køge Kommune, som i forvejen er vældigt involveret i
Borup Kino. Dels i kraft af garantistillelse i forhold til købet af ejendommen, dels i kraft af
medvirken til digitalisering og endelig i kraft at sikring af ejendommen. Der er afholdt flere møder
med kommunen, og vi håber på en stillingtagen til projektet – på ideniveau – snarest muligt.
Samtidigt med dette er der foretaget undersøgelser af andre mulige sponsorer. Der er afholdt møder
og i et beskedent omfang sendt ansøgninger.
Programmet Underværker fra RealDania krævede en stor indsats. Det handler om ildsjæle, og det er
vi jo! Så ultimo januar blev der sendt en ansøgning til dette program. Vældigt hjulpet på vej af ikke
mindre end 700 støtter. Tak for det. Vi får resultatet i løbet af denne måned.
Marts måned står i “ansøgningernes” navn. Pt. ligner det en 10-12 ansøgninger, som skal afsted.
Samtidigt med dette er der fortsatte kontakter med Køge Kommune vedrørende bygningerne og
projektet i almindelighed.
Udover det rent bygningsmæssige indebærer konsulentrollen også undersøgelser vedrørende en del
af vores administrative system – nemlig vagtplanlægning samt kommunikation med frivillige. Det
er lykkedes at snævre dette ind efter mange undersøgelser, og vi håber på et forslag til løsning i
løbet af en måneds tid.”
Herefter fortalte Asger, at lige inden generalforsamlingen havde Borup Kino modtaget et brev fra
Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune, hvor de tilkendegav, ”at de ser med stor velvilje på
bestyrelsen for Borup Kinos planer for at renovere biografen, så den kan bruges til mindre
kulturarrangementer og i højere grad komfortmæssigt lever op til nutidens standard. Samtidig ser
udvalget også positivt på arbejdet med at forsøge at fastholde det unikke og historiske udtryk i
biografen - i så høj grad som muligt - i forbindelse med renoveringsplanerne.”
Konsulenten havde på bestyrelsens vegne søgt Køge Kommune om 50.000 kr. til opstart af
projektet. Disse er blevet bevilliget.
Der var en enkelt bemærkning til beretningen. Der har også været afholdt loppemarked, hvilket gav
et overskud på 5.000 kr.
Herefter blev beretningen godkendt.
4. Godkendelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev udleveret og gennemgået af Anne Marie Jensen. Regnskabet viser et
overskud på 34.004 kr.
Der er sket en stigning fra 2014 til 2015 i kiosksalget, svarende til 20% i aftenbio og 50% i
børnebio. Samtidig er det sket en stigning i antallet af solgte billetter. Disse købes primært i selve
biografen og ikke via e-billet. Det er dog nødvendigt at bruge e-billet, da hele billetsystemet og salg
af kioskvarer sker den vej.
Udgiften på ”anden gæld” dækker udgifter til moms og afgifter.
Bestyrelsen blev opfordret til at bede revisor om at færdiggøre regnskabet tidligere, end det er
tilfældet nu. Borup Kino betaler ikke for at få revideret sit regnskab. Det er et sponsorat.
Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af budget 2016
Forslag til budget 2016 blev uddelt. Anne-Marie Jensen gennemgik budgettet.
Der forventes et overskud på 24.950 kr. i 2016, hvilket svarer til, hvad det koster at afdrage på
prioritetsgælden.
Af budgettet fremgår det, at der forventes reklameindtægter svarende til 180.000 kr. Disse
modsvares af honorar til konsulenten på 180.000 kr. Konsulenten modtager kun honorar i det
omfang, der er dækning for dette.
Der kan købes reklamespot for minimum 5.000 kr. for et år. Et spot er 12 sekunder, og leverandøren
betaler selv for produktion af filmen. Det vurderes, at der maksimalt er plads til 10 spot før hver
film. Pt. er der to.
Udgiften til KODA skyldes, at der skal betales for den musik, der er i filmene. Der skal betales 1%
af omsætningen.
Der er to poster til småanskaffelser. De dækker henholdsvis drift af biografen og ting til lokalerne.
Der var en snak om, hvorvidt der skulle investeres i reklametiltag ud over den ”gammeldags
metode” med annoncer i aviser, på hjemmesiden mv. for at tiltrække flere biografgængere. Der er
tvivl om, hvorvidt kundegrundlaget er stort nok til en sådan investering, idet der findes større
biografer i de omkringliggende større byer. Trods husstandsomdelt folder om Kino, er der fortsat
folk i Borup og omegn der ikke ved, at der er en biograf i Borup.
Et andet emne der blev vendt var muligheden for en rabatordning. Fx køb 9 billetter og få den
tiende gratis. En sådan ordning vil koste Kino penge, da filmselskabet kræver afregning for alle
billetter uanset, hvad de er solgt for. Hver gang, der benyttes en billet fra Biografklub Danmark i
Kino, koster det Kino 17 kr. i manglende indtægt.
Via e-billet trækkes der statistik over, hvor mange der ser de enkelte film. Det er de danske film og
film, der er Oscarnominerede, der trækker flest i Kino. Filmene vælges tre til fire måneder før de
vises, og det er ofte for tidligt i forhold til de omtales i medierne og dermed kendskab til indhold og
kvalitet. Indimellem er det nødvendigt at vælge film, som ikke er så sikre på succes for at kunne
vise film hver uge.
Borup Kino er ikke en premierebiograf. Det er noget filmselskabet bestemmer ud fra omsætning.
Derfor vises filmene to til fire uger efter premierer. Jo senere de vises, jo billigere filmleje.
På landsplan har der været en stigning i billetsalget på ca. 15%. Det samme gør sig gældende i
Borup Kino.
Der blev efterspurgt muligheden for at få tekstet de danske film. Det er kun få film, der er det. I det
omfang, det er muligt bestilles disse. Korsør biograf har været forsøgsbiograf for tekstede film, men
ikke Borup Kino.
Budgettet blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
7. Fastsættelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen forslog en kontingentforhøjelse fra 150 kr. til 200 kr. i 2017 og vil samtidig arbejde på
at indføre medlemsfordele for visse arrangementer. Det blev vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen
På valg fra bestyrelsen/suppleant:
Hanne Würtz - ønskede ikke genvalg,
Søren Rislund – ønskede genvalg,
Anne Marie Jensen - ønskede genvalg,
Charlotte Eilertsen- ønskede genvalg.
Karina Øer – ønskede genvalg
Valg af formand:
Bestyrelsen pegede på Søren Rislund, som kandidat til formand. Der var ingen modkandidater, så
Søren Rislund blev valgt.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Charlotte Eilertsen
Anne Marie Jensen
Poul Røge
Per Heskjær
Maria Brûnner
Følgende blev valgt ved afstemning:
Charlotte Eilertsen
Anne Marie Jensen
Per Heskjær
Valg af to suppleanter:
På valg:
Karina Øer
Maria Brûnner
Poul Røge
Følgende blev valgt ved afstemning:
Karina Øer
Maria Brûnner
9. Valg af revisor
Skovbo Revision blev valgt for ét år.
10. Valg af bilagskontrollant
Ingrid Ottesen blev valgt for ét år.
11. Eventuelt
Den nyvalgte formand holdte tale for den afgående formand:
”Kære Hanne.
Tak for din tid i formandsstolen i Kino, hvor du har udvist en utrolig arbejdsomhed på en lang
række felter, også hvor man ikke umiddelbart skulle mene, at formandsvirket lå.
Vi har i bestyrelsen aldrig oplevet dig som en styrende eller bestemmende formand. Det var ikke
nødvendigt. Du var måske i stedet respekteret for dine bredtfavnende og samlende evner, der er så
efterspurgt i foreningslivet, hvor mange forskellige mennesker skal arbejde for en fælles sag.
Det har ligget i hele holdningen til opgaven: Du ville være biografmutter, ville du, med alt hvad det
måtte indebære. Og lad os dvæle en gang ved mutter, fordi jeg synes også, der har være elementer
af en slags husmoderlig tilgang til opgaven, sådan at forstå, at hvis der var praktiske opgaver som
ingen andre umiddelbart havde planer om at løse, så gjorde du det selv. Finere var fru formanden

nemlig aldrig. Og så vidste du jo også, at det blev gjort ordentligt.
Som formand har både vi i bestyrelsen og udenfor lært dig at kende som et opofrende
arbejdsmenneske, og det har Borup Kino på alle planer nydt godt af.
Nu siger du nok er nok og stopper, og det er i den forbindelse, jeg mener, du begår en fejl. Du vil
fremover være almindelig frivillig, og lader som om, du tror på det. – ”Almindelige” – ja hurra.
Du har hverken skiftet telefonnummer eller mailadresse eller endnu bedre – jeg mener, hvis jeg var
dig, ville jeg simpelthen flytte fra byen i en fart.
Det kan godt være, du nu går af som formand for Borup Kino, men titlen som biografmutter har
ikke noget med valg eller genvalg at gøre. Den vil du nok hænge på i lang tid endnu – måske resten
af dine dage.
Og den nye formand vil også vide, hvilket nærmest altomfattende arbejdsjern du er. Tror du, han vil
lade dig i fred? Glem det, biografmutter!
Kære Hanne. Tak for din indsats, og virkelig held og lykke med at gå ned i tid for Borup Kino, - du,
den eneste, som tror på det.”
-

Der blev spurgt til muligheden for at sælge sundt slik i børnebio, så som gulerødder og
agurk.
Det er naturligt at næstformanden rykker videre, som formand. I Borup Kino er der en flad
struktur i den daglige drift. Suppleanter deltager også i bestyrelsesmøderne.
Konsulentens arbejde handler om fremtidens Kino, og han arbejder på vegne af bestyrelsen.
Der er udarbejdet et projekt til 6,2 mio. kr.

Referatet er underskrevet af den afgående bestyrelse samt dirigent:
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Nina Vinter Lundgren
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