
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I BORUP KINO 28. MARTS 2022 

DAGSSORDEN: 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. VALG AF STEMMETÆLLERE 

3. BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE  

4. GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB  

5. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2022 

6. INDKOMNE FORSLAG  

7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT  

8. VALG AF FORMAND  

9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER  

10. VALG AF SUPPLEANTER  

11. VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR  

12. EVENTUELT 

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Jens Kragh-Asbæk blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Ad. 2. Valg af stemmetæller 

Hanne Würtz og Winnie Kragh-Asbæk blev valgt. 

Ad. 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Kære medlemmer. Så er vi her igen. Til generalforsamling og denne gang, som vedtægterne forskriver, inden 

udgangen af årets 1. kvartal. Det er et rigtig god tegn på, at vi nu er ved at vende tilbage til normale tilstande. 

Det var ikke sådan året 2021 begyndte, for da holdte vi lukket. Først 6. maj 2021 kunne vi igen åbne. Og det 

med restriktioner – afstandskrav, mundbind, coronapas. Det blev først udfaset endeligt i september, og da vi 

nåede 19. december måtte vi igen lukke ned for en periode. I grove træk havde vi et halvt år til et helt års 

drift. 

Og hvilket halvt år. Vi fik vist en lang række rigtig gode film. Pagten, Ternet Ninja 2, Marcoeffekten, 

Retfærdighedens ryttere og James Bond for bare at nævne nogle af de store publikumssucceser vi havde. 

Dette blev krydret med Kulturnatten, Senior Kino, Børnebio, Stand UP v. D&D Solutions, EM herrefodbold, 

OL herrehåndbold, Le Mans, partioplæg forud for kommunalvalget og flere koncerter: Niels Petersens to 

støttekoncerter til fordel for Borup Kino, Niklas Knudsen Trio, Cæcilie Nordby Trio, Chris Mihn Doky og lige 

inden nedlukningen Simones julekoncert udsat fra 2020.  

Hele vejen har vi mødt opbakning både i form af et stor antal medlemmer, det højeste nogensinde 267 og 

velbesøgte arrangementer. Desuden bliver Kino flittigt brugt til udlejning. Alt dette er med til at give Kino en 



økonomi, der er langt bedre end vi havde turde håbe på, da vi stod ved indgangen til 2021 og kunne se 

nedlukning foran os på ubestemt tid. 

En god økonomi giver grobund for mange ønsker og drømme for Kino. Og med god grund. Der er mange 

relevante steder at tage fat. Færdiggørelse af skuret, nye tagrender og tag på salen, nye vinduer mv. Alt 

sammen noget som koster mange penge, også langt flere end Kino har til rådighed, hvis det hele skulle laves, 

også selvom det går godt. Så som i enhver anden husholdning, må der prioriteres benhårdt for at få alle ender 

til at mødes og få den daglige drift til at hænge sammen, og også at have råd til at kunne klare uforudsete 

udgifter.  

Vi er også nødt til at se fremad og sikre, at vi kan være biograf i fremtiden. Derfor har bestyrelsen besluttet, 

at der skal hensættes midler til – på sigt – at kunne udskifte filmfremviseren, og hvad deraf følger. En udgift 

som løber op i mellem en halv og en hel million kroner, og som er helt afgørende for, at vi kan vedblive med 

at være en biograf. 

Kino har haft succes med at søge fonde og få sponsorater, som bidrager til at kunne sætte gang i en række 

(mindre) projekter. På den måde har vi fået økonomi til at bygge scenen op igen, udskifte møblementet i 

stuerne, udskiftet kaffemaskinen til en god pris og fået foræret et nyt køleskab i kiosken. Arbejdet med at 

søge midler fortsætter naturligvis.  

Apropos stuerne. Her er blevet malet, gulvene afhøvlet og der er kommet nye møbler, som er mere velegnet 

til arrangementer med flere gæster end det tidligere møblement. Ændringerne i stuerne har givet anledning 

til mange kommentarer, nogle gange grænsende til næsten vrede. Hertil må vi bare sige, at vi ikke er færdige 

med indretningen, og vi er enige i at der mangler ophæng på væggene, både for syns skyld og for at afhjælpe 

den dårlige akustik, der er i øjeblikket. Og så skal der tilføjes en grad af hygge. Når vi ikke har gjort det færdigt 

endnu, hænger det blandt andet sammen med drømme og planer for foyeren, som vi gerne vil gøre mere 

gæstfri og indbydende. Foyeren og stuerne må gerne visuelt hænge sammen, så det i højere grad kan invitere 

til ophold forud for arrangementer i salen. Vi er stadig i gang med idefasen og skal også finde finansiering til 

realiseringen. Så kommentarerne er hørt og inddrages i den videre proces. 

Borup Kino er drevet 100% af frivillige, som vælger at få det passet ind med deres øvrige gøremål i hverdagen. 

Nogle gange kunne det være skønt om tingene skete endnu hurtigere, men faktisk synes vi, at vi med den tid 

og økonomi der er til rådighed er kommet rigtig langt. Og vi oplever stadig en gejst og en opbakning til at 

arbejde videre. Det betyder virkelige meget og er vigtigt brændstof i dagligdagen. Der er så mange der gør 

det muligt at have en biograf i Borup. Så der skal lyde en stor tak til alle de frivillige for deres indsats for at 

holde Kino i gang, til alle vores gæster for at komme på besøg og støtte os, og til alle jer medlemmer som 

bakker op om projektet Borup Kino i både medgang og modgang.  

Beretningen blev godkendt. 

Ad. 4 Godkendelse af revideret årsregnskab 

Årsregnskabet sluttet med et resultat på 128.000 kr. mod budgetteret underskud på 4.600 kr. 

 

Årets ultimo saldo og efterfølgende års primo saldo er ikke ens. Det skyldes revisorens måde at opsætte 

regnskabet på. Bestyrelsen har optaget et lån på 200.000 kr. til konsolidering af Kinos økonomi under 

Coronaen.  40.000 kr. er øremærket til færdiggørelse af skuret. Det er midler Kino har fået af Trelleborg 

Fonden. Da vi senest fik et tilbud på færdiggørelse af skuret (det var før de seneste prisstigninger) lød 

tilbuddet på 70.000 kr. 

 



Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 5. Godkendelse af budget for 2022 

Budgettet blev godkendt. 

Ad. 6. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet er fortsat 250 kr. årligt. 

Ad. 8 Valg af formand 

Maria Brünner  

Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Per Heskjær, Steen Olsen og Birthe Petersen  

Ad. 10. Valg af suppleanter 

Louise Welsien-Jensen, Annette Christiansen og Morten Bjørn 

Ad. 11. Valg af revisor 

Per Kristiansen 

Ad. 12. Eventuelt 

Der blev spurgt til varmeregningen gennem de seneste år. Efter salen er sat i stand og har fået installeret 

gulvvarme, er udgiften faldet. Det skyldes også, at Kino benytter fjernvarme. Vægge og loft er ikke isoleret. 

Og i stuerne er der enkeltglas i vinduerne. Hvis disse ting blev lavet, ville udgiften falde yderligere. 

Der blev spurgt til, hvordan taget og tagrenderne på salen har det. Taget er ok, mens tagrenderne trænger 

til udskiftning. Der arbejdes på at få en bygningsgennemgang, så det er muligt at prioritere hvilke ting, der 

skal udbedres først. 

En bemærkede, at stuerne mangler billeder på væggene, hvilket gør rummene kedelige. Som nævnt i 

beretningen arbejdes der på en helhedsløsning for foyeren og stuerne. 

Der blev spurgt til planen for skuret. Planen er, at det skal indrettes med forskellige rum til henholdsvis 

haveredskaber, værktøj, opmagasinering af større ting samt ekstra scenemoduler og lagerrum for kiosken. 

Oprindeligt var det tænkt, at en varmepumpe skulle installeres i skuret til brug for opvarmning af salen. I 

stedet fik Kino gulvvarme, hvilket gør at skuret kan bruges til andre ting. 

Flot årsresultat særligt taget i betragtning af at Kino samlet set var lukket et halvår på grund af Corona. 

Stor tak til de frivillige for deres uundværlige indsats.  

 

  


