Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 9. september 2020
Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen, Louise WelsienJensen, Dannie Truberg, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen
Afbud: Steen Olsen
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer
2) Renovering af salen
3) Økonomi
4) Indvielsesfest når Kino genåbner
5) Udlejning af Kino
6) Børnebio
7) Senior
8) Bemanding af kiosken ved filmvisning
9) Eventuelt
Referat
Ad. 1. Valg af ordstyrer
Jens blev valgt
Ad. 2. Renovering af salen
Renovering af salen er forsinket. Forhåbentlig vil vi kunne åbne den 17. oktober.
Når åbningstidspunktet er sikkert, inviteres de frivillige til at hjælpe med at gøre rent og få gjort
Kino klar til åbningen.
Ad. 3. Økonomi
Kino har modtaget midler fra Nordea Fonden til et ekstra kasseapparat.
Der er søgt underskudsgaranti for 2021 hos Køge Kommune. Afventer svar.
Ad. 4) Indvielsesfest når Kino genåbner
En hverdagsaften lige inden åbningen vil de frivillige blive inviteret til et arrangement. På selve
åbningsdagen vi medlemmerne blive inviteret og der vil der være åbent hus, så alle
interesserede kan komme forbi og se den istandsatte sal. Om aften vil der blive vist film. Der
skal købes billetter til filmen på normal vis, og med de nuværende Corona-regler vil være plads
til 49 gæster.
AD. 5. Udlejning af Kino
De nuværende priser er relativt høje, hvilket kan gøre leje af Kino mindre attraktivt.
Forslag til fremtidige priser:
•
•
•

1.000 kr. for private, der er medlemmer af Kino,
1.250 kr. for private, der ikke er medlemmer af Kino,
2.500 kr. for udlejning til erhverv

Kino vil i udgangspunkt kunne lejes i løbet af dagen, men ikke om aftenen, da der vises film.
Andet tidsrum kan aftales, hvis der ikke er filmforevisning.

Er der tale om et arrangement, hvor offentligheden har adgang, har Kino kiosksalget. Er det et
privat/lukket arrangement kan lejer selv have kiosksalget. Sælges der alkohol, skal lejer selv
sørge for alkoholbevilling. Det må ikke sælges af personer under 18 år.
Ovenstående er gældende regler, men kan i særlige tilfælde forhandles.
Der skal udarbejdes en ny lejekontrakt, hvor det blandt skal fremgå, at der opkræves et
depositum, at lejer skal gøre rent inden aflevering mv.
Birthe skriver udkast til ny lejekontrakt – her vil de nye priser fremgår.
Ad. 6. Børnebio
Grundet den sene færdiggørelse af ombygningen kan der kun vises tre film i Børnebio i efteråret
2020. Billetprisen vil være 150 kr. for de tre film og mulighed for tilkøb af slik for 60 kr. Også
her vil Coronarestriktionerne få indflydelse, så der kan sælges 49 billetter pr. dag. Borup Skole
får mulighed for at komme om onsdagen, mens Borup Privat Skole og øvrige kan komme om
torsdagen.
Ad. 7. Senior Kino
Senior Kino påvirkes også af åbningstidspunket og begrænsninger i antallet af billetter, der må
sælges.
Ad. 8. Bemanding af kiosken ved filmvisning
Gangarealet gøres mere kundevenligt. Barstolene fjernes.
De frivillig i kiosken og operatøren kan få fribilletter til at se filmen i tilknytning til deres vagt.
Fribilletterne er personlige og må IKKE overdrages til andre. Der kan maksimalt gives to
fribilletter til kioskpersonalet og 1 til operatøren pr. forestilling. Er der en frivillig under oplæring,
kan denne også få en fribillet.
Der bliver mere rengøring i salen efter filmen i den nye sal, da sæderne ikke kan slås op, og der
er stof på sæderne. Dette skal de frivillige beregne tid til efter filmen.
Maria redigerer opgavebeskrivelsen til kiosk og operatører.
Ad. 9 Eventuelt
•
•
•

•

•
•
•
•

Dannie skriver på Facebook, at vi har modtaget sponsorater fra møbelpolstreren og
VVSeren.
Første udlejning af Kino er den 19. oktober og igen den 20. oktober
De frivillige i kiosken skal være opmærksomme på, at vagtplanen er et bookingsystem
ikke en kalender. De skal derfor huske at notere deres tider for sig selv. Per taler med
Sanne om, hvad det vil koste at få flere linjer i vagtplanen, så bookede film ikke behøver
at blive slettet.
Kino har fået et godt tilbud på lamper til salen fra Lampeland i Borup. Pærerne i lamperne
skal kunne dæmpes. Det undersøges, hvor der kan købes brugbare pærer til
lysdæmpning, alternativt om det er muligt at gøre noget ved den tilknyttede elinstallation.
Højttalerkabler skal forlænges, så de hænger pænt. Per sørger for det.
Der kan godt reklameres for julekoncerten, selvom der ikke kan sælges billetter. Igen vil
Corana-reglerne have konsekvenser for, hvor mange billetter der må sælges.
Kino reklamerer kun på Facebook. Måske skal vi også på Instagram. Dannie undersøger.
Der skal opbygges en mobil scenen. Løsningen herpå er ikke fundet endnu.

•
•

Når kiosken genåbner, er der behov for at få hængt gardinet op igen. Det kræver en
flexskinne med bue. Christian undersøger nærmere.
Kommunen godkendte i juni, at Kino må optage et 10-årige banklån med fast rente.
Sydbank har oplyst, at et sådan ikke findes. Det kan være enten et lån med variabel
rente eller en kassekredit med (høj) rente. Kommunen skal godkende de ændrede
forudsætninger for lånet. Kino ønsker et lån med variabel rente. Christian og Mette
undersøger videre.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1.oktober 2020 kl. 19.00 i Kino.

