Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino tirsdag den 15. juni 2021
Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Steen Olsen, Dannie Truberg, Mette Thomas, Christian Wolff-

Petersen, Louise Welsien-Jensen, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af ordstyrer
Generalforsamling
Nyhedsbrev
Opfølgning på strategidagen
• Foyer/kiosk
• Stuerne – køb af borde og stole
• Kunst
• Arrangementer
• Vedligeholdelse af huset
• Markedsføring
Frivillige arrangement 7. juni
Corona -udfasning
Væg ind mod nabo (udsat fra sidste møde)
Samarbejde med Tapperiet – noget nyt?
Buster Filmfestival
Ansvarlig for udlejning af Kino
Reklamefilm for ESET antivirus
Radio Corona
Eventuelt

Referat
Ad. 1. Ordstyrer
Jens
Ad. 2. Generalforsamling
Birthe sender dagsorden og regnskab ud til medlemmerne. Dannie lægger indkaldelsen på Facebook. Maria
tjekker op med ordstyrer til generalforsamlingen. Birthe laver udkast til beretning, der gennemgås på næste
bestyrelsesmøde.
Ad. 3. Nyhedsbrev
På Kinos hjemmeside, via e-billets system, er der en funktion, hvor man kan tilmelde sig et nyhedsbrev.
Funktionen er pt. slået fra, indtil vi ved, hvordan vi får adgang til mailadresserne på de, der har tilmeldt sig,
vi finder ud af, hvad nyhedsbrevet skal indeholde, og hvem der får opgaven med udsendelse. I første omgang
undersøger Dannie, hvad der er af muligheder i e-billet.
Ad. 4. Opfølgning på strategidagen
• Foyer/kiosk
Foyergruppen har drøftet en række mulige tiltag, herunder farver, indretning, at gøre foyer- og kioskområdet
mere handicapvenligt, mulighed for to kassestationer (én når man kommer ind i foyeren og den nuværende),
mulighed for tag- selv-slik og drikkevarer i foyeren i stedet for udlevering i kiosken samt gitter eller lignende,
der kan trækkes for, når kiosken er lukket, tiltag i forhold til det gamle billetsalg (hos hr. Andersen), nyt lys,

lyd og eventuelt popcornmaskine. Ved popcornmaskine vil der være krav til rengøring/egenkontrol jf.
fødevarestyrelsen. Den øvrige bestyrelse bakker op om at ovenstående undersøges nærmere, herunder
priser og muligheder for at søge fonde.
•

Stuerne
Der er indkøb nye borde til alle stuerne, som er sat op. Desuden er der købt 20 stole, som bliver leveret på
et tidspunkt. Begge dele er købt brugt og for få penge.
• Kunst
Afventer at stolene kommer og indretningen af stuerne er på plads. Christian kontakter kunstforeningen, og
hende der vil donere billeder til Kino om, at kunstdelen lige nu er på standby.

•

Arrangementer

Koncert den 2. juli med Downtown Dynt – der er stadig billet
3. august livestreames en koncert med Dorte Gerlach. Billetterne sættes snart til salg.
Der skal fastsættes en dato med Long John and Us en søndag eller mandag i oktober. Til den tid må alle
pladser i salen sælges.
I september kommer Prips orkester. Dato endnu ikke på plads.
Den 22. og 23. august er der mulighed for at se Le Man i Kino. Steen søger om den formelle tilladelse til at
vise begivenheden. Det vil være gratis at komme ind. (Antallet af pladser følger Coronarestriktionerne)
•

Vedligeholdelse af huset
Vedligeholdelsesgruppen har bygget halvtag mellem de to bygninger (stuehus og biograf) ved bagindgangen.
Der vil også blive bygget en kasse, der kan sættes om de løse ledninger. Det undersøges, om
vedligeholdelsesgruppen, bestyrelsen og evt. andre kan lægge tag på skuret.
Stolene i salen er nummeret fra den tidligere biograf, hvor de var opsat. Disse numre svarer ikke til
billetnummeret, hvilke nogen gange giver forvirring. Det er nummeret på kopholderen, der er korrekt. Der
overvejes forskellige løsninger. Bliver det en løsning med stof uden på stoleryggen, skal dette være
brandhæmmende. Indtil videre prøver vi med mere oplysning og formidling. Louise laver skilt til dette formål.
Mette vil efter sommerferien få nogen til at tjekke huset stand.
På væggen til højre i salen er der opsat en aircondition, som kan tændes, når de frivillige møder og slukkes
inden forestillingen, hvis der er for varmt i salen. Dannie ser på, om den kan programmeres til at tænde og
slukke automatisk.
• Markedsføring
Kino er kommet på Instagram

Ad. 6. Frivillige arrangement 7. juni
Den 7. juni var der arrangement for de kioskfrivillige. På mødet var der rigtig mange nye, der gerne ville være
frivillig. Efter sommerferien vil de blive lært op – der afholdes et opstartsmøde. Den 16. august planlægges
et arrangement for alle frivillige kl.17.00, hvor der vil være noget at spise og drikke.
Ved den lejlighed vil man også kunne prøve t-shirt og bestille den størrelse man har brug for. T-shirts skal
bæres på ens vagt, så gæster kan se, at man er frivillig.

Ad. 7. Corona -udfasning
For biografer gælder fra 1. juli fortsat krav om 4 kvadratmeter for stående og 2 kvadratmeter for siddende
og 1 meter/et sæde mellem gæsterne. Fra 1. august gælder krav om 2 kvadratmeter, uanset om man sidder
eller står. Fra 1. september ophæves alle restriktioner.
Ad. 8. Væg ind mod nabo (udsat fra sidste møde)
Mette udarbejder en tro- og loveerklæring. Efterfølgende findes en dato for nedrivningen.
Ad. 9. Samarbejde med Tapperiet
Tapperiet havde for noget tid siden kontakten Maria omkring muligheder for aktiviteter for unge i
sommerferien. Der er ikke kommet yderligere informationer.
Ad. 10. Buster Filmfestival
Udlejning af Kino i september til arrangementet.
Ad. 11. Ansvarlig for udlejning af Kino
Hanne har efter mange år på posten valgt at stoppe som ansvarlig for udlejning af Kino. Annette og Maria
har overtaget funktionen, og en mere har meldt sig til at hjælpe. Arbejdet består både i at indgå
aftaler/udarbejde lejekontrakt med de, der ønsker at leje Kino, åbne og lukke ved arrangementer og evt.
rengøring m. v.
Ad. 12. Reklamefilm for ESET antivirus
Der er indgået reklameaftale med ESET Antivirus. Deres reklamefilm er lagt i filmprogrammerne og vises før
hver film.
Ad. 13. Radio Corona
Der er indgået reklameaftale med Radio Corona, hvor Kino viser reklame for radioen, og Radio Corona
ugentlig interviewer Maria, med nyt om kommende film.
Ad. 14. Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde 11. august. Afbud fra Jens og Louise.
• T-shirt. Reklame på ærmet. Afventer tilbagemelding fra en sponsor
• Afslag fra Jem og Fix på ansøgning om sponsorat til udskiftning af tagrender.
• Trelleborg fonden har tidligere doneret 40.000 kr. til udhuset. Mette har spurgt dem, om midlerne
kan konverteres fra tag til foyer. Afventer svar.

