
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 11. august 2021 

Til stede: 

Maria Brünner, Per Heskjær, Steen Olsen, Dannie Truberg, Mette Thomas, Christian Wolff Petersen, 

og Birthe Petersen  

Afbud:  

Louise Welsien-Jensen, Jens Kragh-Asbæk 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Generalforsamling 23. august 
3. Le Man 21. og 22. august 
4. Kulturnat den 27. august 
5. Hjemmeside/nyhedsbrev 
6. Arrangementer i efteråret / samarbejde med Tapperiet 
7. Eventuelt 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 
Mette 

Ad. 2. Generalforsamling 23. august 
Budget 2021 blev gennemgået, og det opdateres, så det er klart til at vise på generalforsamlingen. Det er 

udarbejdet på baggrund af sidste års regnskab og det foreløbige forbrug i 2021. Der forventes et lille 

overskud. Hvis Kino får del i Corona-midler forbedres forventet overskud. Der afsættes en særskilt post til 

opsparing til fremviser og server. 

Steen laver PowerPoints til generalforsamlingen med dagsorden, regnskab, budget og navnene på de 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. 

Ad. 3. Le Man 21. og 22. august 
Kino har fået tilladelse til at vise Le Man for maksimalt 40 gæster. Der er ingen entré. Steen udarbejder en 

teaser til Borup Info for at vurdere, om der er interesse for arrangementet i alle 24 timer eller fx start og slut 

+ lidt ekstra timer. 

Ad. 4. Kulturnatten 

Det er kun Maria og Steen, som har mulighed for at være i Kino under kulturnatten. Programmet tilpasses 

herefter med åben i kiosken og visning af trailer. Steen skriver ud til de frivillige, om de har mulighed for at 

give en hånd med på kulturnatten. 

Ad. 5. Hjemmeside/nyhedsbrev 

Informationer, om hvad der sker i Kino, kan findes på hjemmesiden og sendes desuden i mail til 

medlemmerne. Programmet for Børne Bio og Senior Kino findes fremover på hjemmesiden under 

”Information”. Det tidligere nyhedsbrev, som man kunne tilmelde sig på Kinos hjemmeside genoptages ikke, 

da alle informationerne i forvejen fremgår af hjemmesiden og i orienteringen til medlemmerne. 

 

 



Ad. 6. Arrangementer i efteråret /samarbejde med Tapperiet 

Der er planlagt tre koncert i september. Datoer ligger tre weekender i træk. Det skyldes, at det er der, 

kunsterne kan komme. Der er brug for to frivillige til at stå i kiosken til hver koncert. Desuden skal der et 

opslag på Borup Info. 

Prips Orkester spiller lørdag den 11. september. 

Niels Petersen og venner spiller søndag den 19. september – støttekoncert for Kino 

Cæcilie Nordby Trio spiller søndag den 26. september 

Ad. 7. Eventuelt 

• Arrangement for de frivillige i Kino mandag den 16. august 

• Babybio – de der vil stå for det, kan kontakte Maria 

• Kino giver to gavekort til Meninghedsplejens tombola til kulturnatten. 

• Udsmykning af væggene i stuer afventer foyergruppens planer, så der kan komme et 

sammenhængende helhedsindtryk i lokalerne. 

 

 
 


