Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 26. oktober 2015
Tilstede:
Hanne Würtz, Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Nina Vinther Lundgren,
Anne Marie Jensen, Asger Bak, Karina Øer og Birthe Petersen
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Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
Ad. 2. Økonomi
Der har indtil udgangen af september 2015 været en nettoindtægt af billetter på 79.600 kr. mod
64.179 kr. i samme periode i 2014. Tilsvarende tal for børnebio er på 70.728 kr. i 2015 mod
46.704 kr. i samme periode i 2014. Nettoindtægterne i kiosken er også steget fra 2014 til 2015
og udgør indtil udgangen af september 2015 20.679 kr. Udlejning af salen er steget til det
dobbelte og udgør i perioden 12.000 kr. Likvidbeholdningen er på godt 70.000 kr.
Tirsdag den 27. oktober 2015 vises der reklamefilm for første gang i Kino samt en introfilm, der
byder velkommen til Borup Kino. Reklamerne vises før hver film i 12 måneder. Hvis andre er
interesseret i at få vist deres reklame, kan de kontakte Asger for nærmere aftale og pris. De
første reklamer har givet en indtægt på 20.000 kr.
Ad. 3. Borup Kinos fremtid. Ombygning, renovering, modernisering
Bestyrelsen ønsker at arbejde for en renovering og modernisering af salen. I et sådant arbejde
er kontinuitet, fremdrift og gennemsigtighed yderst vigtig.
Asger har mange års erfaring med at bygge og modernisere biografsale rundt om i Danmark.
Han har tilbudt at blive projektleder for arbejdet mod honorar. Der var enighed om, at Asger
udarbejder en projektplan, som præsenteres for bestyrelsen. Arbejdet påbegyndes snarest
muligt. I arbejdet skal også indgå en finansieringsplan. Samtidig med at den godkendes
udtræder Asger af bestyrelsen.
Ad 4. Skolebio. Henvendelse fra Dåstrup Skole.
Det koster 1.250 kr. at leje Borup Kino, uanset hvem der lejer biografen.
Den film de ønsker at vise, viser vi også i Kino lige op til jul. Det kan undersøges, om vi kan leje
den en ekstra dag, mod at de betaler for leje af kino samt for filmen (den dag).
Ad 5. Opsamling / orientering
Børnebio
Stor interesse for børnbio. Der er tilmeldt 128 børn om onsdagen og 130 børn om torsdagen.
Det er ikke muligt at købe sodavand og popcorn i børnebio, da det vil medføre et stort
rengøringsarbejde. Det er muligt at købe juicebrikker og vand samt slik inden filmen. Dette skal
købes i Kinos kiosk. Er der børn, som fx har allergi eller sukkersyge er det ok, at de medbringer
deres eget slik/drikke.
Der købes varer ind til kiosken løbende, når der er tilbud rundt om i byen. Dette er billigere end
at købe stort ind hos en grossist.

Der arbejdes på, at de der har billet til børnebio om torsdagen, kan komme ind til et gratis
MGP-arrangement i Kino den 13. februar 2016. Der er en udgift til at vise det direkte. Endvidere
vil det ikke være muligt at vise film den pågældende aften. Der er tale om et lukket
arrangement for børnebio, hvilket vil fremgå af hjemmesiden, når det bliver aktuelt. Der er
enighed om at arbejde videre med ideen.
Indskrivning til børnebio i forårssæsonen bliver i uge 3.
Kiosk og billetsalg
Billetsalget er flyttet til kiosken. Nogle af de frivillige oplever, at det er svært at betjene
billetsystemet samtidig med, at der er salg af varer fra køleskabet. Omvendt er det en god
mulighed for at kunne hjælpe hinanden, at kiosk og billetsalg er samlet.
Der spørges indimellem til, om det er muligt at have én pengekasse i stedet for to. Det er ikke
muligt, da det så ikke kan opgøres, hvad salget er i henholdsvis kiosk og billetsalg. Ved én
kasse vil eventuelle fejl i billetsalg blot blive korrigeret i kiosksalget, hvilket ikke er
hensigtsmæssigt.
Folder
Der er udarbejdet flotte foldere, der fortæller om Borup Kino. De skal hustandsomdeles i Borup
og omegn. Bestyrelsen deler ud i den kommende tid.
Mobilpay
Det er gratis at indføre mobilpay de første tre måneder. Herefter skal der betales 1 procent af
beløbet pr. transaktion til mobilpay. Systemet kræver en telefon med abonnement. Behovet for
mobilpay er pt. ikke stort nok til en sådan udgift. Det er mest, når dankortet går ned, at
mobilpay efterspørges. Det skal undersøges, hvorfor dankortet går ned.
Møde
Hanne skal i den nærmeste fremtid have møde med nogen, der måske er interesseret i at lave
seniorbio.
Kinodag
Onsdagsholdet, kioskholdet og teknikgruppen har lavet et kæmpearbejde i forbindelse med
Kinodagen. Der mødte mange op, der blev solgt en del på loppemarkedet og i kiosken. Det
samlede salg var på ca. 5.000 kr.
Onsdagsholdet
I den nærmeste fremtid vil de pudse vinduer og istandsætte badeværelset (”i boligen”).
Teknikgruppen
At sende direkte/live, som det bliver tilfældet ved MGP, kræver et andet udstyr, end det vi har.
Det er ved at blive undersøgt, hvad der er brug for, og hvad det koster. Inden jul vil der blive
foretaget serviceeftersyn af de tekniske installationer.
Frivillige
Der er kommet nye frivillige, som er ved at komme godt ind i arbejdet. Der meldte sig også et
par ekstra frivillige ved Kinodagen. Der bliver lavet flere nøgler, så alle frivillige kan få.
Åbningstid i Kino
Kino åbner kl. 18.45 de dage, der vises film. Det bliver skrevet på hjemmesiden.
Ad 6. Statistik
Der er udarbejdet en statistik over, hvor mange penge hver film har indtjent opgjort på ugedage
siden 1. januar 2014. På baggrund af statistikken anbefaler bestyrelsen at vi forsætter med at
vise film fem dage om ugen.

Filmudvalget vil prøve at se på, om der er nogle typer film, der ikke sælger så godt. Desværre
er der ikke altid nok ”Borup relevante” film at vælge imellem, så der må også satse lidt.
Det er svært at tiltrække de unge. De går i byen fx i Roskilde og Køge.
Af 7. Udlejning / arrangementer i Kino
Folk, der lejer Borup Kino, kan selv medbringe en DVD. Indimellem kommer der en forespørgsel
på, om vi kan leje en film på deres vegne. Dette er meget dyrt og skal betales af lejeren.
Teksten på hjemmesiden skal rettes til, da det kan misforstås, hvad der er med i lejen.
Det blev aftalt, at når Kino udlejes, skriver Hanne rundt til bestyrelsen, som kan melde sig til at
åbne/lukke ved disse arrangementer. Hvis ingen i bestyrelsen kan, kan de frivillige spørges.
Man kan leje Kino hele dagen og selv medbringe fx slik og kage. Eller de kan købe det i kiosken.
Kino skal forlades senest kl. 18.00, hvis det er en dag med aftenbio. Der er rigtig stor
efterspørgsel på udlejninger.
Ad. 8. Eventuelt
Bestyrelsen holder julefrokost hos Hanne onsdag den 9. december kl. 18.00.
Julearrangement for de frivillige søndag den 13. december kl. 14.00. Hanne skriver ud.
Der findes mange forskellige maillister, som ikke hænger sammen. Asger arbejder på at oprette
nogle databaser med de relevante grupper samt en fælles kalender for aktiviteter knyttet til
Kino.
Der er brug for en tydelig og forståelig vejledning til operatørerne. Hvis der ændres på noget,
skal der orienteres om dette.
Søren og Birthe gennemgår teksterne på hjemmesiden. Hvis nogle har input/forslag, så sig
gerne til.
Næste møde mandag den 25. januar 2016.

