Referat fra bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 7. november 2018
Til stede: Jens Kragh-Asbæk, Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per Heskjær, Maria
Brünner og Birthe Petersen. Desuden Christina Torrild Madsen under punkt 1
Afbud: Kristina Eilertsen og Mette Thomas
Dagsorden:

1. Markedsføring af Kino
2. Status på konsulentens arbejde
3. Fremtidige events
4. Julearrangement for de frivillige Kino
5. Julearrangement for byens borgere
6. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2019 frem til generalforsamlingen
7. Oplæg om Kino for de ca. 9-15 årige
8. Eventuelt
Ad. 1. Markedsføring af Kino
Christina har udarbejdet en brugerundersøgelse. Den bliver tilgængelig på Kinos hjemmeside og via
Facebook. Der udarbejdes visitkort, som fordeles rundt i butikker mv. i byen, så folk bliver opmærksomme
på undersøgelsen. Efter jul trækkes en vinder blandt deltagerne, som får to biografbilletter.
Ad 2. Status på konsulentens arbejde
Det skriftlige arbejde, der knyttet sig til konsulentens arbejde, er nu videregivet til Kino. Søren, Mette og
Birthe sætter sig i den nærmeste fremtid sammen med Asger og gennemgår materialet.
Bestyrelsen er enig om, at en renovering af Kinos lokaler sættes i bero en periode, da der ikke er økonomi
til dette. I stedet vil fokus være på den daglige biografdrift.
Ad. 3. Fremtidige events
a. Der vil i løbet af vinteren/foråret blive afholdt en række quizaftner i Kinos stuer. Der betales et
mindre beløb i éntre til dækning af udgiften til præmie.
b. Biblioteket vil gerne samarbejde om en række arrangementer i Kino. Der arbejdes videre med et
arrangement forår og efterår 2019.
c. Søren har holdt møde med den nye booker på Tapperiet. Hun er positiv overfor at afholde en
koncert i Kino i løbet af 2019.
d. Kultur- og Idrætsudvalg har på udvalgsmødet den 5. november bevilliget 46.000 kr. i
underskudsgaranti for minimum to arrangementer i Kino i 2019. Kino havde søgt om 100.000 kr.
Ad. 4. Julearrangement for de frivillige i Kino
Afholdes søndag den 9. december fra kl. 15.00 til 17.00. Charlotte står for indkøb. Kristina sender invitation
ud til de frivillige. Resten af bestyrelsen hjælper til på dagen.

Ad. 5. Julearrangement for byens borgere
Arrangementet udskydes til julen 2019.
Ad 6. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2019 frem til generalforsamlingen

Mandag den 14. januar kl. 19.00
Tirsdag den 12. februar kl. 19.00
Onsdag den 13. marts kl. 19.00
Generalforsamling mandag den 25. marts kl. 19.00 – indkaldes senest tre uger før.
Ad. 7. Oplæg om Kino for de 9-15 årige
Maria og Birthe arbejder på to muligheder.
1) Kino for de 9-13 årige en eftermiddag om måneden med mulighed for at købe billet til tre film med rabat
eller køb af billet på dagen til en lidt højere pris.
2) Et samarbejde med ungdomskolen om at udbyde filmaftener en gang om måneden. Ungdomsskolen kan
leje Kino og vise film på abonnement basis.
Herunder over kan der arbejdes på filmmaraton for alle interesserede. Her kan vises film over en hel dag
eller fx to weekenddage afhængig af film. Det kunne fx være julekalender, julefilm eller biograffilm der
består af 2-4 film.
Ad. 8 Eventuelt
Bestyrelsen holder julefrokost hos Birthe fredag den 18. januar kl. 18.00.

