Referat af generalforsamling i Borup Kino den 23. august 2021
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Referat
Ad. 1. Valg af dirigent
Poul Christensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt med
minimum tre ugers varsel. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i årets første kvartal. Dette
har ikke været muligt i 2021 grundet Corona. Generalforsamlingen blev derfor godkendt som gyldig trods det
udskudte tidspunkt grundet omstændighederne.
Ad. 2. Valg af stemmetæller
Per og Jan
Ad. 3. Bestyrelsens beretning
Året 2020 kan beskrives helt kort – åbent, lukket, åbent, lukket.
Andre overskrifter, der kan hæftes på året, er renovering af salen, sponsorater, stort medlemstal og opbakning
fra Borup, gode film og Corona.
Den 11. marts 2020 havde vi bestyrelsesmøde og lige inden mødet sluttede, indløb nyheden om, at landet
skulle lukke ned få dage senere. Det blev starten på et usædvanligt år for alle – også for Kino. Langt hen ad
vejen fik vi gjort det til noget positivt, da det gav os mulighed for at få sat salen i stand, og vi oplevede en helt
fantastisk opbakning i form af mange medlemskaber. I 2020 nåede vi op på 230 medlemmer. Det største antal
i Kinos historie, kun overgået af medlemstallet i 2021 med pt. 264 medlemmer.
Det havde længe været et stort ønske at få sat salen i stand. Ønskerne var mange, midlerne knap så mange.
Kino havde selv købt stole på forhånd, sparet op og desuden modtaget støtte fra en række fonde til konkrete
opgaver. For at få enderne til at mødes, skulle vi selv levere en del af arbejdet og købe os til resten.
Blandt andet fjernede vi selv stole, scene, gulv og deraf opstået affald. Nogle af jer husker måske
generalforsamlingen sidste år i juni, hvor stolene var fjernet, og vi sad på stole fra stuerne på trinene her i
salen. Kort tid efter var også gulvet fjernet, og der stod en rå og fugtig sal med et uforklarligt ”hul” i gulvet klar
til at blive bygget op på ny.
I første omgang blev der udarbejdet en plan for det mest nødvendige arbejde: dampspærre, isolering og
opbygning af gulvet, VVS-arbejde, maling af loft og vægge og ombetrækning af de gamle stole, som skulle

bruges igen. Dette arbejde blev sendt i udbud hos en række lokale håndværkere, og der blev valgt leverandører
til opgaverne ud fra priserne.
Desuden fik Kino undervejs en række sponsorater, som blandt andet har ført til gulvvarme i salen, nye lamper,
fyld i de gamle stole, varmepumpe, container til byggeaffald og nyt køleskab i kiosken. Desuden er der bygget
ny scene, afhøvlet gulve i stuerne og disse er blevet malet. Men det er en anden historie, som hører til
beretningen for 2021.
Byggeprocessen var planlagt til at ske hen over sommerferien, men trak ud, så den ”nye” sal først blev indviet
den 17. oktober 2020. Inden indvielsen hjalp et stort antal frivillige med at montere alle stolene og gøre hel
Kino rent. Et kæmpearbejde der tog en hel weekend. En stor tak til alle der hjalp med at gøre det muligt at
genåbne.
Med renoveringen er antallet af sæder blevet reduceret, men det har givet bedre benplads. Det er lykkedes
at fastholde det historiske, klassiske udtryk og samtidig skabe komfort med de nye sæder, som i øvrigt sælger
godt, når der vises film. Samtidig er der kommet god varme i salen, hvilket har været savnet. Nogen gange
også for god varme.
Hvis vi selv skal sige det, synes vi, resultatet er blevet rigtig flot.
Ønskerne er fortsat mange, og vi arbejder videre med at skaffe finansiering til andre gode tiltag, så som nye
tagrender, tag på skuret, udskiftning af vinduer og opdatering af foyeren.
Corona betød, at vi ikke længere kunne vise film, afholde børnebio, seniorkino, koncerter og andre
arrangementer, og dermed mistede vi vores indtægtsgrundlag. Der blev søgt om penge fra diverse
hjælpepakker, men de var ikke beregnet til en foreningsdrevet biograf. I stedet fik vi stor støtte fra borgerne i
Borup i form af ekstra mange medlemskaber, sponsorater og pengegaver bl.a. fra Kimmerslev Sø Bådelaug.
Og da vi kunne åbne igen var det til en periode med rigtig mange danske film og stor tilslutning med mange
gæster. Det blev også til et arrangement med Christina Rosendal og Bo Lidegaard, der fortalte om ”Vores mand
i Amerika”.
Det hele var underlagt restriktioner i form af kvadratmeterkrav, som betød, at vi kunne have færre gæster,
masser af sprit, mundbind, afstandskrav, afskærmning og skiltning. Der var mange regler at forholde sig til, og
Corona-hotlinen er kontaktet mere end én gang.
Perioden, hvor Kino kunne holde åbnet, var kort. Allerede den 9. december måtte vi lukke ned igen. Alt i alt
have Kino åbent i 11 uger fra årets begyndelse og knap 9 uger i efteråret.
Trods renovering og nedlukning er vi alligevel lykkedes med at få økonomien til at løbe rundt og få betalt de
faste udgifter. Det vil Mette fortælle mere om under punktet om regnskab 2020.
Undervejs har pressen været med os og løbende skrevet om alle de gode tiltag i Kino på trods. Denne gejst til
at ville Kino og yde opbakning til de forskellige arrangementer mærker vi fra jer medlemmer, fra vores gæster
og de mange frivillige herunder også mange nye frivillige. Det giver energi til at fortsætte arbejdet.
Bestyrelsen har mange ideer og planer for Kino både de fysiske med bygningerne inden i og uden på og med
indholdet blandt andet i form af forskellige typer arrangementer og tilbud. Vi vil løbende præsentere disse
for jer, efterhånden som de bliver mere konkrete.
Beretningen blev godkendt.

Ad. 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
På trods af at Corona restriktionerne nedlukkede Kino i en lang periode i foråret 2020 og igen i december 2020
og at omsætningen derved er halveret, så er regnskabet endt med et overskud på 11.000 kr.
Vi fik en utrolig opbakning af befolkningen i Borup, vores medlemstal steg med 40 %, hvilket var en del af
årsagen til at tabet i Corona perioden ikke blev større.
Bestyrelsen har i året 2020 arbejdet på at minimere tab og svind i kiosken, hvilket har haft stor betydning for
kioskens resultat, hvor kiosken igen giver overskud, hvor det før i tiden kun løb rundt og kun gav et meget lille
overskud.
Regnskabet blev godkendt
Ad. 5 Godkendelse af budget for det kommende år
Budgettet for 2021 er allerede så forældet, at det i virkeligheden er uinteressant, men vi har dog alligevel
gennemgået det til generalforsamlingen og besluttet at lave budgettet ud fra 2020 resultatet, da vi allerede
nu har mistet omsætningen for 1. halvår 2021 grundet Corona, og da usikkerheden omkring vinterhalvåret er
stor.
Vi har budgetteret med et lille overskud på kr. 2.600, hvor vi i et normalt år og med den succes vi har fået med
den nyrenoverede sal, ville have budgetteret med et overskud på 50-70.000 kr.
Borup Kino har fået en støttekoncert, hvor overskuddet går ubeskåret til Kino. Det indgår ikke i det forventede
regnskab, men vil forbedre års resultatet. Skulle vi få del i hjælpepakken fra Corona, vil det også øge
overskuddet.
Budgettet blev vedtaget.
Ad. 6 Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
Ad. 7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. årligt. Det blev vedtaget.
Ad. 8. Valg af formand
Formanden er ikke på valg i ulige år.
Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Mette Thomas, Jens Kragh-Asbæk og Christian Wolff-Petersen. Alle tre ønskede at genopstille til
bestyrelsen. De blev valgt uden modkandidater.
Ad. 10. Valg af suppleanter
På valg: Steen Olsen og Louise Welsien-Jensen. Begge ønskede at genopstille som suppleant. De blev valgt
uden modkandidat.
Ad. 11. Valg af revisor for et år
Per fra Skovbo revision blev valgt.
Ad. 12. Eventuelt
Ingen punkter.

