Referat af bestyrelsesmøde i Kino 25. juni 2020
Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen, Louise WelsienJensen, Steen Olsen, Dannie Truberg og Birthe Petersen
Afbud: Jens Kragh-Asbæk
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen til de nye medlemmer
Konstituering af bestyrelsen
Renovering af salen - opgaver, finansiering
Renovering af salen - tidsplan
Fordeling af opgaver
6. Møder i resten af 2020
7. Eventuelt
Ad. 1. Velkommen til de nye medlemmer
Velkommen til Dannie som nyt bestyrelsesmedlem og til Louise og Steen som suppleanter.
Ad. 2. Konstituering af bestyrelse
Maria blev på generalforsamlingen valgt til ny formand. På bestyrelsesmødet blev Birthe valgt til
næstformand og sekretær, mens Mette blev valgt som kasserer.
Ad. 3. Renovering af salen – opgaver, finansiering
I første omgang arbejdes der med en plan for det, der er nødvendigt at få lavet. Resten kan følge,
når der er skaffet flere penge. Det nødvendige omfatter: dampspærre, isolering og opbygning af
gulvet inklusiv varme, VVS-arbejde, maling af loft og vægge, ombetrækning af de gamle stole der
skal bruges igen og teleslynge.
Efterhånden, som der er økonomi til det, indkøbes nye lamper, nødudgangen og den blændende
dør istandsættes, der opsættes nye tagrender, etablering af ny scene og udskiftning af køleskab i
baren.
Dannie laver udkast til Facebook med opfordring til at støtte Kino økonomisk, da vi ikke har haft
indtægter under Coronakrisen, men har faste udgifter, der skal betales, hvilket reducerer beløbet til
renovering.
Ad. 4. Renovering af salen – tidsplan
Som det ser ud nu, vil salen kunne genåbnes i løbet af september/ultimo september. Det nærmere
tidspunkt afhænger af, hvornår materialerne kan leveres og tidsrammen for de enkelte
håndværkers arbejde.
Det betyder, at opstart af Senior Kino og Børnebio udskydes nogle uger.

Ad. 5. Fordeling af opgaver
Oversigten på hjemmesiden over arbejdsgrupper/tovholder bliver opdateret. De fleste fortsætter
med de nuværende opgaver. Følgende opgaver har fået ny tovholder:
PR og presse: Dannie
Facebook: Dannie
Eventgruppe: Dannie og Per
Reklame: Ad hoc
Biograffaglig organisation: Maria
Ad. 6. Møder i resten af 2020
Tirsdag den 19. august kl. 19.00
Onsdag den 9. september kl. 19.00
Torsdag den 1. oktober kl. 19.00
Onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00
Ad. 7. Eventuelt
Mette og Christian undersøger forskellige muligheder for at låne penge indenfor Byrådets
lånegaranti.
På kommende møder tages følgende punkter op:
- Ved leje af Kino, hvordan afregnes for salg i kiosken/hvem har salget?
- Forslag til julekoncert
- Hvilken profil/image/plan ønsker vi for Kino i fremtiden

