
Referat af bestyrelsesmøde 20. juni 2022 

Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Annette Christiansen, Christian Wolff-Petersen, Jens Kragh-Asbæk, 

Steen Olsen, Mette Thomas, Morten Bjørn Louise Welsien-Jensen og Birthe Petersen 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer 

2) Økonomi 

3) Hovedrengøring af Kino 

4) Kulturnatten 

5) Visioner for de kommende år 

6) Bygningen 

7) Eventuelt 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 

Jens 

Ad. 2. Økonomi 

Balancen pr. 1. juni er 60.000 kr. Fortjenesten i kiosken udgør 100% eksklusiv kaffen.  

Morten har talt med en hjælpsom medarbejder i kommunen omkring søgning af midler fra udviklingspuljen. 

Den er ikke møntet på en forening som Kino. I stedet blev Morten anbefalet at søge kulturpuljen til 

september. 

Ad. 3. Hovedrengøring af Kino 

De frivillige inviteres til hovedrengøring lørdag den 6. august kl. 10.00. Der vil være kaffe og kage (Maria 

bager). Birthe skriver invitation og sender den til Steen, John og Maria som sender videre til de frivillige 

grupper.  

Denne dag hænges der også plakater, som pt. står på loftet, op i stuerne.  

Hvis nogen har redskaber til at ordne udenfor, så som buskrydder mv., må de meget gerne medbringe dem, 

så der også kan gøres pænt udenfor. 

Ad. 4. Kulturnatten 

Annette og Per kan tage nogle af vagterne i Kino på kulturnatten. De frivillige bliver også spurgt om de kan 

tage en vagt af 1 til 2 timers varighed. Steen udarbejder en vagtplan efter tilbagemelding fra de frivillige. 

Der vil blive vist trailers og solgt kioskvarer. Hvis det kan nås, vil Maria lave en lille film om Kinos historie, der 

kan vises mellem trailerne.  

Kino kan låne en slush ice maskine. Christian henter den i slutningen af juli. 

Jens køber popcorn, olie, kræmmerhuse til popcorn, slush ice bæger plus sugerør med ske. Per bestiller 

fadølsanlæg samt bæger. 

Christian laver prisskilte til kulturnatten. Priserne fastsættes, når vi kender priserne fra leverandørerne.  

Vejen foran Kino er spærret i tidsrummet kl. 15.00 til 23.30. Annette er der kl. 15.00 og kan fortælle dem, der 

kommer med afspærringen, hvor den skal stå. 

 



Ad. 5. Visioner for de kommende år 

Vision og Strategi 

Opdateret d. 29. maj 2022 

Slogan: 

”Borup Kino, stedet alle mødes” 

Nye film, koncerter, underholdning - stedet man mødes 

Vision: 

Borup Kino skal være stedet, hvor man ser de nyeste film. Det skal være et kulturelt mødested, hvor man mødes, 

snakker, debatterer og har et fællesskab for mennesker. Stedet hvor man gør noget sammen, hvor man hygger sig, det er 

her man finder underholdning, kulturelle indslag og store oplevelser til folk i alle aldre. 

Strategi: 

Som et led i visionen, ønsker Borup Kino, at hele huset og at alle lokalerne bliver brugt, også i dagtimerne. 

Kerneydelsen skal være at vise de nyeste film, samt have tilbud til forskellige aldersgrupper blandt andet ved: 

- Visning af særlige begivenheder 

- Arrangementer for børn 

- Standup, shows, foredrag og koncerter 

- Øget samarbejde med foreninger og interesseorganisationer 

- Udlejning af salen og stuerne 

 

Visionen printes og hænges op i Kino samt lægges på hjemmesiden. 

Ad. 6. Bygningen 

Bygningen er blevet gennemgået af en håndværker, og der er udarbejdet en prioriteret liste: 

1. prioritet (der skal bruges lift eller stillads) 

Vindskeder på bagside af salen og tagrende og nedløbsrør hele vejen rundt om huset skal udskiftes. 

Skorstenen har sætningsskader. Den skal enten pilles ned, eller der skal lægges et rundt tegl. Der skal kunne 

komme luft ud og ind. 

Trapezplader i mellemgang skal tætnes med tætningsbånd og fuge. Sættes kort tagrende på og afsluttes med 

nedløb. 

Morten søger om fondsmidler til udskiftning af tagrender og vinduer. 

2. prioritet 

Der er hul i kloakdækslet i kælderen, det skal rottesikres. Arbejdet er i gang sat. 

3. prioritet 



Vinduer i privaten, især facadevinduer skal skiftes. På 1. salen mangler de kit, og de er revnede. Per kitter 

vinduerne, når han alligevel maler. 

Alle prioriteterne skal udbedres i 2022 og primært udarbejdes af fagfolk. Maria indhenter tilbud. 

Desuden prioriteres det at få musik i kiosken, foyeren og stuerne. Kino har fået tilbudt et gratis anlæg med 

højttaler og afspiller. Steen og Maria trækker kabler.  

Ad. 7. Eventuelt 

• Kino får sponsoreret en popcornmaskine. Maria køber den. Den vil blive benyttet ved større 

arrangementer. Den skal rengøres hver gang, den har været i brug. 

• Rengøring af kaffemaskinen. Den skal gøres grundigt rent tre gange om ugen. Det står i displayet, når 

det er aktuelt. Vejledning i dette skrives ud til de frivillige. 

• Der er oprettet en sal 2 i billetsystemet, som kan bruges til koncerter og større arrangementer med 

plads til 120 deltagere. 

• Steen kontakter Dansk Reklame Film for at undersøge, om vi må vise gamle danske reklamer. 

• Per slukker for varmen, når Kino lukkes ned for sommeren. 

• Spiritusbevillingen udløber i juni 2023. Maria undersøger, hvad det kræver at få den fornyet. 

• Kasse to i kiosken har en lille skærm, som ikke kan vise hele siden. Per undersøger, hvad det vil koste 

at købe en større.  

• Virksomheds NemId er personligt. Mette kan bestille flere, hvis der er behov for det. 

Næste bestyrelsesmøde holdes 22. august kl. 19.00. 

 


