Referat af generalforsamling i Borup Kino den 18. juni 2020

DAGSORDEN
1. VALG AF DIRIGENT
2. VALG AF STEMMETÆLLERE
3. BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE
4. GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB
5. GODKENDELSE AF BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR
6. INDKOMNE FORSLAG – skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. juni
7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT – bestyrelsen forslår uændret kontingent på 200 kr. årligt
8. VALG AF FORMAND


Søren Rislund (genopstiller ikke)

9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER




Maria Helene Brünner (opstiller som formand)
Per Heskjær (genopstiller til bestyrelsen)
Birthe Petersen (genopstiller til bestyrelsen)

10. VALG AF SUPPLEANTER



Nina Vinther Lundgren (genopstiller ikke)
Vakant

11. VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR
12. EVENTUELT
AD. 1. VALG AF DIRIGENT
Paul Christensen blev valgt til dirigent. Han oplyste, at ifølge vedtægterne skal
generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal og indkaldes med tre ugers varsel. Generalforsamlingen
var indkaldt med korrekt varsel til afholdelse den 23. marts 2020. Grundet Corona var det ikke
muligt at gennemføre generalforsamlingen på den fastsatte dato. I stedet blev den indkaldt til
afholdelse den 18. juni med tre ugers varsel. Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingens
deltager mod datoen for afholdelsen.
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AD. 2. STEMMETÆLLER
Kurt og Hanne blev valgt.
AD. 3. BESTYRELSENS BERETNING V. Søren Rislund
Velkommen til Beretning for året 2019 for Foreningen Borup Kino, hvis formål det som bekendt er,
at drive nærværende biograf. Status pr. marts 2020 er, at vi i foreningen er mere end 200
medlemmer, der har betalt kontingent. Vi er omkring 40-50 frivillige, der med en blandet vifte af
bidrag, sørger for, at biografen kører.
2 ÅRETS TAL
Vores hovedformål – at vise film her i biografen- er gået godt, -og i hele landet har tendensen
været: Flere kunder i biograferne. Det beror på, at der har været ”mange gode film” –i den
forstand, at der har været mange film, der er faldet i smag hos et bredt publikum, -altså også her i
vores opland.
Statistik 2019 sammenlignet med 2018 (KUN BILLETTER / FRA E-BILLETS SYSTEM)
2018

2019

%

Antal forestillinger

270

298

+9,3%

Antal gæster i alt:

5.479

5.272

-3%

Børn

2.579

Voksne/aften
Koncerter
Omsætning:

1.913

-25,8%

2.722

3.006

+10,4%

178

353

+49,5%

346.128 kr.

355.055 kr.

+2%

To tal falder særligt i øjnene, nemlig billetsalg til koncerter, som er steget med 49,5% ganske
enkelt fordi vi har afholdt flere koncerter. Antallet af besøgende børn er faldet med 25,8.
3. DRIFTEN AF KINO M.V
Den daglige drift af Kino har igen fungeret aldeles upåklageligt. Alle frivillige har præsteret
storartet overalt og sørget for en velfungerende og stabilt kørende biograf. Ugentligt spilles
normalt 5 aftenforestillinger om ugen. Dog kan vi i f. eks. og i vinter-, efterårsferierne komme helt
oppe på 10 ugentlige forestillinger.
Vores største frivilliggruppe bemander kiosken og sælger og udleverer billetter samt drikkevarer,
slik m.v. Og nogen sørger for, at der købes varer ind, så der til stadighed er noget på hylderne. To
tovholdere sørger for vagtskemaer således, at operatørgruppe og kioskgruppe altid er
bemandede.
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Vi har med beklagelse noteret et stigende svind i kiosken; da der er mange mulige kilder til dette,
har vi etableret kameraovervågning af kioskområdet i håb om at nedbringe svindet.
Udenfor den ordinære drift, vises der film i to filmklubber, nemlig børnebio og senior-Kino. Det er
gjort muligt at købe billet i frit salg til både børnebios og Senior Kinos forestillinger.
Af andre arrangementer end film har vi haft velbesøgte koncerter: Den 20. oktober med Cross,
Schack og Ostermann og Tamra Rosanes i julehumør d. 15. december. Disse koncerter var sikrede
med underskudsgaranti fra Køge Kulturpulje på kr. 46.000, som dog ikke kom i brug fordi begge
koncerter løb fint rundt. Det kunne være, vi i Kino ikke skulle være så omkostningsbevidste (læs:
fornærede), med andre ord: Det kunne være, vi skulle satse på et rigtig stort navn…?
Koncerten med Tobias Trier med Band, var et arrangement afholdt af Tapperiet. Tapperiet skal
som bekendt lægge et antal arrangementer ”uden for huset”, så måske Kino snart skulle prikke til
Tapperiet igen, eller ligefrem selv bringe et koncertforslag på bane…?
Og der var også sport i Kino: Søndag d. 27. januar streamede vi Finalen i verdensmesterskabet i
Håndbold fra Jyske Bank Boxen i Herning.
På Kulturnatten var Kino med sin udendørsservering på ny en velbesøgt oase. I år kunne man
støtte Kino ved at indtage en ristet "Sponsorpølse" doneret af den lokale virksomhed GH Form.
Dertil kunne (så længe lager rakte) nydes dejligt øl fra Braunstein, som også havde været i
gavehumør. Scenen bød aftenen igennem på indslag fra Borup Skole og Køge Musikskole,
afvekslende med trailere for kommende film.
Nævnes skal også det meget populære årlige MGP arrangement, som vi viser på lærredet og som
hver gang tiltrækker en masse glade børn og et antal medbragte forældre.
Kino kan som bekendt lejes og har i 2019 været udlejet 20 dage til 16 forskellige lejere. Mest
bemærkelsesværdigt huskes onsdag d. 6. marts, hvor Danmarks Radio lavede optagelser til den
historiske TV-serie om Kong Frederik d. 9.s liv. Hele dagen var Lindevej svært passabel p. g. af de
mange TV-biler og adskillige Borup-borgere fik ved den lejlighed afprøvet deres talent som
statister.
4. DEN DAGLIGE TEKNIK
”Kinos tekniske gruppe” udgøres i dagligdagen af Per Heskjær. Per overvåger vore systemer
indenfor biografteknik og IT, som omfatter servere for download af film, billetbestillings- og
salgssystem, drift af skærme, dankortterminal, MobilePay, husets øvrige opkoblinger herunder wifi. Ved problemer griber han kvalificeret ind eller tager skridt til udefra kommende bistand.
Vi har fortsat en aftale med kino-tekniker Alan Lyman, der besøger os på halvårlig basis og
servicerer de systemer, der har med filmfremvisningen at gøre.
Vores vedligeholdelsesgruppe mødes fortsat på onsdage. Hovedindsatserne er rengøring og
græsslåning. Det er en fornøjelse altid at finde Kino pæn og ren.
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5. FUNDRAISING M.V.
Første oktober blev en ansøgning til Nordea-fonden imødekommet med 40.000 kr., og i november
fik vi fra Filminstituttet lovning på 100.000 kr. til salsrenovering, hvis vi selv kan fremskaffe samme
beløb, og næsten som en julegave donerede Trelleborgfonden 40.000 kr.
Som det måske erindres, ydede Køge Kommune for 3 år siden 500.000 kr. til færdiggørelse af
projektfasen, og primo december bevilgede Køge kommune yderligere 184.000 kr. til renovering
og ombygning af terrassen til de nye stole.
RENOVERINGSPROJEKTET
Tilbage i 2018 måtte Kino som bekendt skrinlægge det ambitiøse renoveringsprojekt, der havde
været arbejdet på i nogle år. Det var desværre ikke muligt at rejse de fornødne penge til et så
omfattende projekt. Der har løbende været orienteret om udviklingen (eller manglen på samme) i
de seneste årsberetninger.
En løsning kunne være at gå etapevis frem med mindre delprojekter, idet det også skulle vise sig
nemmere at rejse støttekroner til sådanne.
I april måned 2019 foretog 3 bestyrelsesmedlemmer en udflugt til Cinemacenter i Helsingør, der
som følge af overgangen til såkaldte ”reclinerstole” (avancerede ”liggemøbler” til biografbrug),
havde et antal kun 2 år gamle biografstole prisgunstigt til salg. Vi endte med at købe stolene, som
blev taget hjem og oplagret på en virksomhed på Bækgårdsvej.
Der kunne derefter søges støtte til de udgifter, der var forbundne med selve udskiftningen og den
nødvendige tilretning af terrassen. Der er nu endelig sat termin for stolenes montering i juni
måned dette år. De vil blive monteret på ”Terrassen”, idet ”gulvet fortsat vil forblive med stole fra
1944. Det er forventeligt, at de gamle stole vil kunne sælges, uden at vi dog skal sætte næsen op
efter de store summer.
STATUS / AFSLUTNING
Vores renoveringsprojekt var ved årsskiftet nede i et mere end sindigt tempo. Nu er der imidlertid
på ny kommet skred i tingene, idet de ovenfor nævnte indkøbte stole nu står overfor montering i
salen, med de nødvendige ændringer af terrassens opbygning, det måtte fordre.
I Foreningen Borup Kino er vi stolte over, at være en medlemsdrevet kulturel spydspids i Køge
Kommune, som med basis i et lokalt funderet arbejdsfællesskab leverer tilbud, som borgere i
Borup -og i stigende omfang også folk længere borte fra - viser at de værdsætter. Det bliver vi ved
med.
I forbindelse med den kommende generalforsamling, kan det meddeles, at foreningens formand
gennem en årrække nu vælger at træde tilbage.
Til formandens beretning tilføjede Christian, at Byrådet i Køge Kommune tirsdag den 16. juni efter
ansøgning fra Kinos bestyrelse har godkendt en lånegaranti på 217.000 kr., samt at der ikke
opkræves garantiprovision. (Punkt 119 på Byrådets dagsorden).
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Beretningen blev godkendt.
AD. 4. GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB
En foreningsdrevet biograf som Borup Kino kan ikke få del i hjælpepakkerne fra staten. Der har
ikke været nogen indtjening de seneste 3 måneder, og det vil der heller ikke være før end Kino
genåbner efter sommerferien. I den periode er der udgifter til termin på ca. 70.000 kr. Derfor er
overskuddet fra 2019 brugt på, at Kino kan overholde sine økonomiske forpligtelser. Penge som
efter planen skulle være brugt på ombygning af salen.
Regnskabet blev godkendt.
AD. 5. GODKENDELSE AF BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR
Det var forventningen, at budgettet for 2020 ville afspejle regnskabet for 2019, men med en
nedlukning fra marts til august, er det svært at sige, hvad årets resultat vil blive. Kommer der flere
eller færre kunder i Kino?
I brugerundersøgelsen, der blev gennemført i 2018, fremgik det, at der blev efterspurgt varme,
nye sæder og popcorn. Når vi genåbner, vil disse tre ting være til stede.
Budgettet blev godkendt.
AD. 6. INDKOMNE FORSLAG
Ingen indkomne forslag
AD 7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 200 kr. årligt. På generalforsamlingen blev det foreslået
at hæve kontingentet til 250 kr. Det blev vedtaget med virkning fra 2021.
AD. 8. VALG AF FORMAND
Maria Helene Brünner blev valgt uden modkandidater.
AD. 9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Per Heskjær, Dannie Truberg og Birthe Petersen blev valgt uden modkandidater.
AD. 10. VALG AF SUPPLEANTER
Steen Olsen og Louise Welsien-Jensen blev valgt uden modkandidater.
AD. 11. VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR
Skovbo Revision
AD. 12. EVENTUELT
Generalforsamlingen blev afholdt i Kinos sal, som er tømt for stole og den forreste del af gulvet og
scenen er fjernet.
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I løbet af kort tid går genopbygningen af salen i gang, Det er MC-Byg der har givet det bedste
tilbud på ombygningen og dermed vundet udbuddet.
Gulvet, som deltagerne sidder på til generalforsamlingen, skal også fjernes. Herefter bygges gulvet
op igen, der lægges gulvarme i gulvet og linoleum på gulvet. Den nedsænkede del af loftet males
sort, rest mørkegråt ligesom væggene males mørkegrå (den nuværende farve, helt til gulvet). Der
bliver på et tidspunkt etableret en ny scene. Lys i loftet (efter planen som stjernehimmel).
Lamperne på væggen er der pt. ikke økonomi til at skifte. Når salen er genopbygget vil der være
plads til 100 gæster mod de nuværende 150. Tættest på scenen placeres de gamle stole i fire
rækker, mens de nye stole placeres bagest (tættes på kiosken) i begge sider – 6 rækker i alt. Den
nuværende midtergang bibeholdes for at få plads til flest muligt stole (der skal være passage på
130 cm i forhold til brandmyndighedernes krav). Hvis materialerne til ombygning kan leveres efter
tidsplanen, forventes ombygningen færdig i løbet af august måned.
Der blev spurgt til sidebygningen/værkstedet. Økonomien på nuværende tidspunkt rækker til
ombygning af salen. Det er et stort ønske på sigt at få tag og døre på siden bygningen. Indtil det
kan lade sig gøre, har muren oplyst, at væggene ikke tager skade af at stå uden tag.
En deltager synes, der bliver vist for få danske film i Kino. Filmudvalget vælger altid alle de danske
film, der kommer, da der er efterspørgsel efter disse. Problemet er, at antallet af nye danske film
er begrænset. I Senior Kino viser der også danske film.
Stor hånd til Jens for at rydde salen for stole, gulv og scene og til Per som tager sig af alt der har
med teknik at gøre.
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Mette holdte på vegne af Kino tale for Søren, som ikke genopstillede som formand:
Kære Søren, kære formand, kære ordsnedker, kære nøglefører, kære filmfremviser og kære
husorkester pick-up band😊
I de år du har været en del af Borup Kino, har du bidraget til driften på alle de nævnte poster,
formentlig også flere, mange flere, for vi ved, at du var en stor del af de første planer om at
istandsætte Kino, og du har været med til at styrke samarbejdet mellem Kino og byen
håndværkere.
Siden d. 7. marts 2016 har du siddet for bordenden og bestyret dit formandskab, og inden da som
menigt bestyrelsesmedlem siden 2013. Du har haft et fantastisk overblik og har styret
formandskabet fast og nogen gang bestemt, og indimellem har du underholdt med sjove
anekdoter fra dit liv på landevejene, det har været lærerigt og underholdende at være i bestyrelse
med dig.
Du har ikke veget en tomme fra pladsen, du har sørget for, at alle gjorde som de skulle, og når
nogen af os stak lidt af, fordi vi ønskede at ting skulle gå hurtigere, så sørgede du for at rette os lidt
ind og en enkelt lille skideballe er det også blevet til.
DET SKAL GÅ LANGSOMT AT DRIVE EN FORENING, plejer du at sige. Vi er nogen, der har haft svært
ved lige den sætning, men når dagen er omme, så kan vi godt se, at du har ret, vi SKAL have ALLE
med, og ALLE skal føle de er med, DET har du lært os, og DET vil vi tage til os, og DET skal du have
en kæmpe tak for.
TAK Søren, fordi du har brugt din dyrebare fritid på at drive byens biograf, vi her i aften, har alle
haft glæde af din entusiasme og din væremåde.
Vi er så glade for, at du stadig vil være en del driften, selvom du træder ud af bestyrelsen. Du har
sagt ja til fortsat at være filmfremviser og nøgleansvarlig, og vi håber, at du vil hjælpe os lidt med
gode ideer og kontakter til underholdning på scenen, for den plads KAN vi andre simpelthen ikke
udfylde, der er du altså en ener for den her by.
Kærlig hilsen alle medlemmer, bestyrelsen og ikke mindst samtlige frivillige i Borup Kino.
Nina har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Også stor tak til Nina, som ikke forlader os, men
fortsætter som tovholder for de frivillige i kiosken.
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Bestyrelsen:
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