
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 19. august 2020 
 

Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen, Louise Welsien-
Jensen, Steen Olsen, Dannie Truberg, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen 
 
Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 
2) Renovering af salen  
3) Kommunikation  
4) Salg af de gamle stole 
5) Støttebevis 
6) Indvielsesfest når Kino genåbner 

7) Julekoncert. Simone Egeriis  
8) Hvilken profil/image/plan ønsker vi for Kino i fremtiden 
9) Eventuelt 

 
Referat 
 
Ad. 1. Valg af ordstyrer 
Mette blev valgt 

Ad. 2 Renovering af salen  
Det er forventningen, at salen er klar til indvielse lørdag den 3. oktober. 
 
Spær og isolering i gulvet er ved at være på plads. Pladerne til gulvvarmen er lagt i den flade del af salen. Når 
slangerne er lagt i, kommer der 12 mm plader ovenpå. Indgangen til salen kommer til først at gå lidt op for 
senere af få hældning nedad – som på det gamle gulv. I siderne ved midtergangen etableres trin op til de to 
bagerst rækker. Merudgift ca. 7.200 kr. Når gulvet er færdigmonteret bliver væggene malet.  
 
De gamle stole er i øjeblikket hos møbelpolstreren og forventes færdige inden udgangen af august måned. 
Hun har sponseret skummet til de gamle stole. De stole, der blev indkøb i Helsingør Bio, er nummereret 
vilkårligt. Det skyldes, at vi købte de mindst brugte. Mette undersøger, hvordan vi kan gen-nummerer 
stolene. Vi skal selv samle og montere stolene. 
 
Ad. 3. Kommunikation 
I sommerferien blev der bragt to artikler om ombygningen af Kino. Indholdet i begge var godt, men den ene 
havde en overskrift, der kunne være misvisende, hvis læseren kun læste overskriften. Kino har ikke 
indflydelse på overskrifterne. 
 
Folk kan typisk huske tre budskaber ad gangen. Vi skal have skrevet en god historie til aviserne omkring 
genåbning af Kino i oktober. Birthe laver udkast sammen med Dannie. 
 
Ad. 4 Salg af de gamle stole 
I nyhedsbrevet til medlemmerne fremgik det, at det er muligt at købe de gamle stole fra cowboyrækkerne. 
Maria kan kontaktes af interesserede. Der skal minimum købes tre stole a 350 kr. stykket. Der er pt. solgt 
stole for 4.000 kr. Maria lægger et opslag på Facebook, så andre interesserede også har mulighed for at købe 
stolene. 
 
 



Ad. 5 Støttebevis 
På generalforsamlingen blev det nævnt, at nogle gerne ville give mere til Kino end det årlige kontingent (som 
i øvrigt er sat op fra 2021). Skulle medlemmerne eller andre være interesserede i at støtte Kino med et 
pengebeløb, vil de efterfølgende modtage et støttebevis. Det gamle støttebevis trænger til en 
opdatering/modernisering. Mette laver forslag til nyt bevis.  Der skrives ud til medlemmerne. 
 
Dannie og Steen laver en lille film til Facebook. Christian vil kontakte erhvervsdrivende i byen for støtte. 
 
Ad. 6. Indvielsesfest når Kino genåbner 
Åbningsarrangement lørdag den 3. oktober. Maria, Dannie og Steen kommer med forslag til afvikling af 
dagen. Hele byen er velkommen. 
 

Ad. 7. Julekoncert. Simone Egeriis 
Det er aftalt, at Simone Egeriis afholder julekoncert i Kino mandag den 14. december. Den endelige 
bekræftelse er ikke i hus endnu. På grund af Corona kan vi pt. ikke vide, hvor mange billetter vi må sælge. 
Hvis de nuværende regler er gældende i december, vil der være plads til 50 gæster. Billetprisen sættes til 175 
kr.  pr. billet. Når aftalen er endelig på plads, og vi ved, hvor mange billetter vi må sælge, sættes billetterne 
til salg på e-billet. 

 
Ad. 8. Hvilken profil/image/plan ønsker vi for Kino i fremtiden 
Udsættes til et strategimøde efter nytår 

 
Ad. 9. Eventuelt 

• Billeder fra overvågningskameraet overføres til Jens. 
• Bibiana sponsorer nyt køleskab til kiosken. Deres navn kommer til at stå på køleskabet over 

lågen. 
• Et oldebarn til ham, der købte Kino i 1924, har tilbudt Kino forskelligt materiale fra Kinos 

tidlige år.  Hvordan materialet anvendes drøftes på strategimødet i det nye år. 
• Foyeren bør gøres mere indbydende, så alle føler sig velkommen. Hvordan, tages op på 

strategimødet. 
• Mette og Louise undersøger typer af bluser, skjorter, trøjer og priser på profiltøj der kan 

benyttes af de frivillige i kiosken og til operatørerne, så gæsterne kan se hvem, der 
repræsentere Kino.  

• Bestyrelsen valgte lamper til salen.  De bliver sponsoreret af Borup Containerservice. 
• Sydbank er positiv overfor at låne Kino penge jf. lånegarantien fra Køge Byråd juni 2020. De 

vil have 5 procent i rente for lånet. Mette og Christian forhandler videre med Sydbank og 
prøver at få renten længere ned.  

• Fremadrettet kan der arbejdes med mindre sponsorater for virksomheder. De kan som tak 
få hængt en reklame op i Kino i stedet for at få udarbejdet en reklamefilm. Punktet tages op 
på strategimødet. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 9. september kl. 19.00. 
 


