Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 7. april 2021
Deltagelse: Maria Brünner, Louise Welsien-Jensen, Per Heskjær, Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen,
Steen Olsen, Dannie Truberg, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen
Dagsorden:
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af ordstyrer
Budget/regnskab
Genåbning
Kunst i Kino, indretning af stuerne og foyeren
Mur ind mod Linnevej 5
Nye vilkår for domænenavn
Dato for generalforsamling
Punkter til strategidagen/planlægning af dagen
Eventuelt

Ad. 1. Valg af ordstyrer
Jens blev valgt.
Ad. 2. Budget/regnskab
Regnskabet ligger hos revisor til godkendelse. Det ser ud til, at der er et overskud på ca. 11.000 kr. i 2020
mod normalt ca. 60-70.000 kr. Mette har søgt Corona-hjælpepakke og afleverer løbende oplysninger i
tilknytning til sagsbehandlingen, men der er ikke kommet endeligt svar endnu. Lånet er gået igennem og står
på kontoen.
Ad. 3. Genåbning
Biografer må genåbne fra den 6. maj 2021. Hvilke restriktioner, der er gældende ved genåbningen, vides ikke
endnu, men forventningen er, at det vil være de samme som lige før nedlukningen i december.
Der skal udarbejdes en vejledning til kioskpersonalet, så de ved, hvad de skal rette sig efter fx i forhold til
kontrol af gæsternes Corana-test eller vaccination. Vi afventer eventuelle udmeldinger og vejledninger fra
FMMB (foreningen af mindre og mellemstore biografer).
Ad. 4. Kunst i Kino, indretning af stuerne og foyeren
Kunstforeningen vil gerne være behjælpelig med kunst. Den skal hænges op på skinner langs loftet.
Kino har fået et sponsorat på tre billeder, af en privat person, Kino må sælger og få overskuddet for.
Christian bliver ansvarlig for kontakt og kontrakt med kunstforening og andre, der er interesseret i at få deres
kunst på væggene i Kino. Når stuerne er indrettet/møbleret efter maling og rengøring, vurderes det hvor og
hvor mange billeder, der er plads til. Kino har ikke en forsikring, der kan dække for evt. hærværk eller tyveri
af kunst. Forsikringsspørgsmål skal derfor afklares med enkelte udstillere.
Mette, Louise, Maria og Steen står for indretningen af foyeren. Kino betaler Kodaafgift, så der må gerne spille
musik fx før filmforevisning.
Maria, Birthe og Steen står for indretning af stuerne.

Ad. 5 Mur ind mod Linnevej 5
Ydermur mod naboen bør væltes, da den er ustabil og ikke umiddelbart kan stabiliseres. Den er besigtiget af
bestyrelsen. Maria vender muligheder med naboen.
Der er indhentet tilbud fra en tømrer på, hvad det vil koste at gøre udhuset færdigt inklusiv arbejdsløn og
materialer. Tilbuddet lyder på 175.000 kr., hvilket er flere penge end Kino har til at sætte i skuret alene.
Måske kan dele af tilbuddet bruges. Det aftales på et senere møde.
Ad. 6. Nye vilkår for domænenavn
Der er kommet nye betingelser for domænenavn. Det har ikke betydning for Kino.
Ad. 7. Dato for generalforsamling
Det er endnu ikke muligt at fastsætte en dato for generalforsamlingen grundet Coronarestriktionerne, men
at vi følger løbede udviklingen og tager stilling til, hvornår vi kan afholde generalforsamlingen.
Ad. 8. Punkter til strategidagen/planlægning af dagen
På strategidagen vil der være tre overordnede temaer, som skal drøftes:
1) Arrangementer, kampagner, markedsstyring
2) Strategi for brugen af Kinos lokaler og de penge Kino har lånt
3) Driften
Andre punkter kan meldes ind til Birthe. Planen fra sidste strategimøde sendes rundt til bestyrelsen.
Ad. 9. Eventuelt
•
•
•

•
•
•

Forslag fra et medlem om koncert med Fangekoret.
Bestyrelsen har en lukket gruppe på Facebook. Den skal bruges til at dele oplysninger og
informationer med hinanden. Større emner og beslutninger skal op på bestyrelsesmøderne.
Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for at få nyt lys i salen – spot på scenen, lys på lærred
mv inklusiv lysdæmpning, og hvad det vil koste. Per spørger Allan fra Kino-teknik om mulighederne.
Det blev aftalt at bestille en lampe hjem, så lysspredningen fra en lampe foran lærredet kan
undersøges.
Rengøringen af Kino udskydes til 3. maj kl. 17.
Møblerne, primært stole og borde, i stuerne bibeholdes i første omgang. På sigt er det planen at
erstatte dem med mere moderne møbler fx fra en café.
Dannie har sat den nye hjemmeside op. Vi skal tjekke og give Dannie en tilbagemelding, så siden kan
frigives. Der mangler lidt info om seniorkino og børnebio. Birthe sender tekst om børnebio til Dannie.
Vagtplansmodulet er ikke frigivet fra firmaet endnu.

