
Referat af bestyrelsesmøde i Kino onsdag den 11. november 2020 
 
Til stede: Maria Brünner, Louise Welsien-Jensen, Per Heskjær, Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen, 
Steen Olsen, Dannie Truberg, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Frivilliges opgaver før, under og efter en filmvisning 
3. Nummerering af sæder 
4. Hjemtagning af lån - økonomi 
5. Indkøb af støvsuger til sæderne  
6. Lys i siden af rampen 
7. Strategidag 
8. Hjemmeside  
9. Tøj til de frivillige 
10. Ny scene  
11. Status på Corona  
12. Samarbejde med Borup Erhverv 
13. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. Valg af ordstyrer 
Jens 

Ad. 2. Frivilliges opgaver før, under og efter en filmvisning 
Med istandsættelse af salen samt Corona er der flere opgaver for de frivillige ved filmfremvisning i Kino. Det 
tager således ca. 20 til 25 minutter at blive færdig efter filmen. Rengøring/støvsugning, tømning af 
skraldespande, gøre kassen op, spritte af mv. Både de frivillige i kiosken og operatøren skal hjælpe med at 
blive færdig efter filmen. Maria laver skriv om opgaverne. Det sendes til de frivillige og operatørerne. 

Ad. 3. Nummerering af sæder 
Der er endnu ikke fundet en permanent løsning på at få om-nummererede de nye sæder. Pladserne er lagt 
ind i e-billet og sælges som nummererede pladser fra slutningen af november. Maria laver midlertidigt 
nummerering på kopholderne. 

Ad. 4. Hjemtagning af lån - økonomi 
Kommunekredit er ved at undersøge juraen omkring lånet, som Køge Kommune vil hjælpe Kino med. 
 
Alle regninger, herunder udgifterne til ombygningen, er betalt. De første uger efter åbning har der været en 
god omsætning. Særligt filmen DRUK har tiltrukket mange gæster. Der er stadig billetter at få til Børnebio, 
selvom antallet af gæster her er begrænset i denne sæson. 
 
Der er opsat to computerskærme i kiosken til ekspedition af gæsterne og én fælles pengekasse. Der bliver 
lagt et ”tælleskema” i kiosken for at lette opgørelsen af kassen før og efter filmvisningen. Kassebeholdningen 
reduceres, da mange betaler med kort. Det er pt. ikke muligt, at benytte Mobil Pay i e-billets system.  
 
Kino har fået 40.000 kr. fra Køge kulturpulje i 2021. 
 



Ad. 5. Indkøb af støvsuger til sæderne  
Kop og Kande har venligst lånt Kino en støvsuger til testning ved rengøring af salen. Den er ikke kraftig nok. 
Christian har en anden model, vi afprøver, inden det besluttes, hvilken model der skal indkøbes. 
 
Ad. 6. Lys i siden af rampen 
Mellemgangen i salen har et knæk. Nogle gæster har svært ved at bedømme gulvets hældning. Vi skal holde 
øje med om det er en fortsat udfordring. I så fald må der findes en løsning. 
 
EXIT- skiltene lyser meget, når salen er mørk. De må ikke dæmpes mere end de er grundet lovgivningen. 
 
Ad. 7 Strategidag 
Bestyrelsen mødes søndag den 17. januar kl. 11.00-17.00. Dagen kombineres med et bestyrelsesmøde. Det 
primære formål er at få ideer til Kinos fremtid. Ideerne skal planlægges, så der er faste aftaler: Målgruppe, 
økonomi, hvem gør hvad, hvornår mv. 
 
Fremover holdes strategidag to gange årligt, hvor de kommende seks måneder planlægges. 
 
Ad. 8 Hjemmeside 
Den undervisning, e-billet stiller til rådighed i tilknytning til ny hjemmesiden, består af en række links til små 
film.  Den nye hjemmeside tilgås via Borup-ebillet.dk. Dannie er ved at opsætte den nye hjemmesiden. Der 
arbejdes på at have den klar 1. februar 2021. 

Martin, som har hjulpet Kino i mange år, selvom han er fraflyttet byen, giver nu stafetten videre. Stor tak til 
Martin. Fremover vil det være Dannie, der opdaterer hjemmesiden med kommende film. Per lægger opslag 
på Facebook via sin egen side. Steen vil gerne overtage Kinos Facebook efter oplæring.  
 
Ad. 9. Tøj til de frivillige 
Alle frivillige får en T-shirt, som skal bæres på vagterne, hvorpå der står ”Frivillig Borup Kino” på ryggen og 
”Borup Kino” på brystet. Hvis det er muligt at opnå et sponsorat til finansiering af t-shirt, kan sponsorens 
navn/logo stå på ærmet. Prøvestørrelser på T-shirts er på vej i posten.  

Ad. 10 Ny scene 
Hvordan den nye scene skal se ud er ikke endeligt på plads. Der er brug for en midlertidig scene til 
julekoncerten. Kan vi låne en scene til julekoncert eller bygge en op af paller (Christian har paller). 
 
Fremadrettet er der brug for en lille scene til mindre arrangementer fx et foredrag. Den kan være permanent 
med mulighed for udvidelse ved større arrangementer. Det undersøges om en del af den gamle bagscene 
kan fjernes. En ny scene på ca. 12 kvadratmeter koster ca. 12.000 kr. plus udgifter til afslutning af arealet ved 
lærredet. Per tjekker, hvad der er bag scenen. 
 
Sceneudvalg: Christian, Steen Per og Dannie. 

Ad. 11 Status på Corona 
Der er brugt rigtig mange mundbind i de første uger efter åbningen. Gæsterne skal selv medbringe mundbind. 
Har de glemt det, kan de få udleveret et.  
 
I brevet til de frivillige og operatørerne skriver Maria noget om Corona, mundbind, håndsprit og brug af 
stuerne – som er åbne igen. 
 
Ad. 12 Samarbejde med Borup Erhverv 



Det koster 1.500 kr. om året at være med i Borup Erhverv. Kan være et oplagt netværk at deltage i. Kino 
melder sig til. 

Ad. 13 Eventuelt 

• Evt. koncert i slutning af januar. Der er konkrete planer i gang, men der er endnu ikke en kontrakt, så 
navnet offentliggøres først senere. 

• Repræsentanter fra Køge Kommune kommer den 17. november og ser Kino. Christian og Maria står 
for arrangementet. 

• Det er aftalt, at der skal udarbejdes en reklamefilm for VVS’eren, der sponsorerede dele af 
ombygning af salen. Bolden, ligger hos Kino. Mette og Maria følger op. 

• Gulvvarmen skal stå på 22 grader i salen. Hvis det er meget koldt, kan blæseren sættes i gang før 
filmen for hurtigt at få temperaturen op i salen.  

• Nogle af sæderne skal efterjusteres. Det gøres søndag den 15. november. Armlænene i siderne skal 
rettes. Christian undersøger, hvordan det kan gøres.  

• Vedligeholdelsesgruppen savner nye kræfter. Maria laver opslag på Facebook.  
• Affaldsbeholderen udenfor er i perioder for lille. Maria bestiller en større. 
• Den gamle reklamefilm med blandt andet træfældning skal snarest erstattes af nye film. 
• Julehygge, julefilm og juleklip for børn, mens deres forældre køber julegaver. En weekenddag i 

december. Boghandleren sponsorer materiale. 
• Popcornmaskine i stedet for dem i microovn. Det vil kræve ekstra rengøring. Mulighederne 

undersøges. 
• På hjemmesiden er der et link til kontingentbetaling. Melder man sig ind nu koster det 250 kr. og 

gælder så til udgangen af 2021. Kontingentet for 2021 er 250 kr. – aftalt på generalforsamlingen i 
2020. 

Punkter til drøftelse på et senere møde: Alarm i hele Kino, opsparing til ny lysstyring, nye vinduer, nye 
tagrender, færdiggørelse af skur. 
 
Møder i 2021 ind til generalforsamlingen 
17. januar strategimøde kl. 10.00 til 17.00 
3. februar bestyrelsesmøde kl. 19.00 
10. marts bestyrelsesmøde kl. 19.00 
22. marts generalforsamling kl. 19.00 
 


