
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino 25. april 2022 

Til stede: Maria Brünner, Mette Thomas, Steen Olsen, Per Heskjær, Morten Bjørn, 

Annette Christiansen og Birthe Petersen 

Afbud: Jens Kragh-Asbæk, Christian Wolff-Petersen og Louise Welsien-Jensen  

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Intro til bestyrelsens arbejde – opgavefordeling 

4. Sikring af Kino i forbindelse med udlejning 
5. Foyerudvalget ansøger om penge til lyd og billeder 

6. Planlægning af strategidag 29. maj 
7. Opfølgning fra tidligere møder 
8. Eventuelt 

 

Referat 

Ad. 1. valg af ordstyrer 

Birthe 

Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen 

Kasserer: Mette 

Næstformand og sekretær: Birthe 

 

Ad. 3. Intro til bestyrelsens arbejde – opgavefordeling 

Bestyrelsens skriv med opgaver sendes rundt. 

 

Opgaven med at søge fonde, skaffe sponsorer og reklamer vil Morten gerne tage. Mette 

har et skriv, der kan danne grundlag for de kommende ansøgninger, som hun sender til 

Morten.   

Eventgruppen har planlagt tre koncerter i efteråret i samarbejde med Tapperiet. Når der 

forlægger materiale om koncerterne, lægges det på hjemmesiden. 

Ad. 4. Sikring af Kino i forbindelse med udlejningen 

Lejerne gøres opmærksom på at holde yderdøren aflåst, når de ikke opholder sig i 

foyeren. Der gøres desuden opmærksomt på dette i lejekontrakten. 

Ad. 5 Foyerudvalget ansøger om penge til lyd og billeder 

Bestyrelsen har længe talt om at få etableret lyd og billeder i foyeren, så den fremstår 

mere gæstfri. Foyerudvalget har indhentet et tilbud på dette. Det blev aftalt, at det tages 

op på strategidagen, hvor de fysiske/bygningsmæssige behov gennemgås, og der 

udarbejdes en prioriteret liste og afsættes budget til det, der skal arbejdes med i 2022 

og i de kommende år, herunder en løsningsmodel for lyd og billeder.  

 

Prioriteringerne skal ses i sammenhæng med Kinos budget og markedspriserne, som er 

ekstraordinære høje i øjeblikket. 

 



Ad. 6 Planlægning af strategidag 29. maj 2022 

Tre overordnede temaer vil blive drøftet på dagen 

1. Hvilke planer/ønsker har bestyrelsen for Kino det kommende år  

2. Planer for foyeren og stuerne, udhuset, bygningsgennemgang 
3. Arrangementer/kulturnatten  

 

Maria sørger for frokost. 

 

Ad. 7. Opfølgning fra tidligere møder 

• Sponsorbetalt popcornmaskine - Maria undersøger  
• Billeder til væggene i stuerne - Louise undersøger  

Ad. 8. Eventuelt 

• Ved udlejninger kan rengøring tilkøbes for 1.000 kr., hvis lejer ikke selv gør rent. 

• IP-adressen bliver skiftet. Fibia har kontaktet Per om det. 
• Mobilepay virker igen. Dog kun på kasse 2 indtil videre og måden det bruges på 

er ændret (guide ligger i de frivilliges FB-gruppe). 

Datoer for kommende møder: 

29. maj strategidag kl. 10.00 til 17.00 

20. juni bestyrelsesmøde kl. 19.00 

22. august bestyrelsesmøde kl. 19.00 

26. august kulturnat 

19. september bestyrelsesmøde kl. 19.00 

24. oktober bestyrelsesmøde kl. 19.00 

28. november bestyrelsesmøde kl. 19.00 

 

 

 


