
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino 6. oktober 2021 

Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Dannie Truberg, Christian Wolff Petersen, Jens Kragh-Asbæk 

og Birthe Petersen  

Fraværende: Louise Welsien-Jensen, Mette Thomas og Steen Olsen 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Væg mod nabo  
3. Lys v. trin i salen  
4. Yderste stole ind mod væggene, skal skæres til  
5. Reklamefilm/billede 
6. Kommende arrangementer/udlejninger 
7. Indkøb af diverse  
8. Eventuelt 

Referat 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 
Jens 

Ad. 2. Væg mod nabo  
Væggen rykkes ikke ned. Den er i stedet blevet stabiliseret. 
 
Desuden foretages andre småreparationer på hovedbygningen. 

Ad. 3. Lys v. trin i salen 
Der har været arbejdet med forskellige løsninger. De vil enten give for meget lys i salen under visning af film, 

eller være vanskelige at montere på en hensigtsmæssig måde. I stedet udarbejdes en introvideo, som vises 

før filmen (Husk trin i salen) samt markering af knækket af gulvet. 

Ad. 4. Yderste stole ind mod væggene, skal skæres til  
Christian undersøger om biografen, hvor stolene er købt, kan skaffe armlæn. Afmontering af beslag afventer 

sommerferielukning, da sæderne skal afmonteres. 

Sæderne slides for meget, hvis støvsugeren bruges uden mundstykke. Der laves en vejledning til, hvad der 

skal gøres ved rengøring af sal, foyer, toilet. Og hvilke remidiger der skal benyttes til hvad. 

Ad. 5. Reklamefilm/billede 
Introfilm (pas på trin), Borup Auto er ved at udarbejde reklamefilm. Og der er et par stykker mere på vej. 

Ad. 6. Kommende arrangementer/udlejninger 

Ældresagen vil stå for en række arrangementer, hvor der gøres brug af Borup Kino. Første arrangement 

afholdes 14. november, 29. december afholdes nytårskoncert. Arrangement med bedsteforældre og 

børnebørn er under planlægning. Det er Ældresagen, der står for arrangementerne og reklame for det.  

Der er stadig brug for frivillige til at hjælpe ved udlejninger særlig i dagtimerne.  

”Skolen i biffen”.  Filmen skal indlæses i god tid. 



Ad. 7. Indkøb af diverse  

Jens indkøber plastsække til pant.  

Der er grænser for, hvor mange gange mikroovnen kan kører ad gangen uden at sætte ud. Jens køber 200 

poser færdige popcorn. Om det skal være løsningen fremover, vurderes efterfølgende.  

Ad. 8. Eventuelt 

• Inden filmen går i gang, er der meget stille i salen, stuerne og foyeren. Der er behov for lyd, musik til 
at bryde stilheden. Dannie undersøger, hvad der er muligt i forhold til Koda mv., og hvad det koster. 

• Kioskpersonalet må gerne ringe til Per, hvis der er udfordringer i kiosken under en vagt.  

• Der leveres kaffe på fredag. Når kaffemaskine skriver udskift kaffe, tages en ny pakke fra køleskabet 
i kiosken, og erstattes med en kaffe fra fryseren i køkkenet. 

• Der skal anskaffes en ekstra wi-fi til stuerne. 

• Hvis der kommer et godt tilbud på stole med polstring, der kan stables, indkøbes disse til brug i salen 
ved mere end 104 gæster (fx Børnebio). Ca. 20 stk. Det skal være med ben, der ikke ødelægger 
gulvet.  

• Christian undersøger, hvad en skinne i loftet koster til forhæng ved kiosken. Det undersøges også, 
hvad det vil koste med skabe, hvor der kan trækkes gitter for. 

 

 

Næste møde torsdag den 11. november 2021 kl. 19.00 

 

 


