
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 22. august 2022 

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

Mette Thomas, Morten Bjørn og Birthe Petersen 

Afbud: Steen Olsen og Louise Welsien-Jensen 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 

2) Økonomi 

3) Kulturnatten 

4) Bygningen 

5) Opfølgning fra sidst 

6) Eventuelt 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 

Jens 

Ad. 2. Økonomi 

Overdragelse af gæld til kommunekredit fra cvr.nr. 33236093 til cvr.nr. 34929890. I forbindelse med at lånene 

i Kommunekredit er registreret i forkert cvr.nr. 33236093, besluttes det herved med enstemmigt flertal at 

lånene skal overtages og optages i cvr.nr. 34929890 

Midler til vedligeholdelse. Der arbejdes på, at det på næste bestyrelsesmøde er muligt at have et prisoverslag 
klar, som skal vedlægges kommende puljeansøgninger. 
 
Ad. 3. Kulturnatten 
Der bliver vist trailer for kommende film, der vises om aftenen, i Børnebio og Senior Kino, mens kiosken 
sælger fadøl, slushice, lune popcorn og kaffe. Desuden får Kino besøg af Kim fra Køge Vinkompani, som 
medbringer et sortiment af rom og portvin. De frivillige må gerne tage en tørn med i kiosken. Christian henter 
slushice maskinen i løbet af ugen. Annette kommer tidligt og sørger for, at vejafspærringen kommer til at stå 
rigtigt. Det vil være muligt at købe medlemskab for resten af 2022 for halv pris. 
 
Ad. 4. Bygningen 

Det er planen at have prisoverslag klar til næste bestyrelsesmøde – se punkt 2. 

Ad. 5 Opfølgning fra sidst 

Kino har fået sponsoreret en popcornmaskine. Er bestilt men ikke kommet endnu. 

Rengøring af kaffemaskinen. Den skal gøres grundigt rent to gange om ugen. Det står i displayet, når det er 
aktuelt. Her fremgår vejledningen også. 

Steen kontakter Dansk Reklame Film for at undersøge, om vi må vise gamle danske reklamer. Punktet 
udskydes til næste møde. 

Spiritusbevillingen udløber i juni 2023. Maria har været i kontakt med kommunen, der oplyser, at det er for 
tidligt at søge nu. 

 



Skærmen i kasse to skal udskiftes med en større skærm. Jens bestiller skærmen. 

Ad. 7 Eventuelt 

• Der arbejdes på at få højttaler op i foyeren inden kulturnatten.  

• Tryk programmerne ligger i foyeren til kulturnatten. 

• Christian har sørget for, at udendørsarealerne er ordnet og bliver vedligeholdt fremover. 

• Der er brug for at låne en trailer, der kan køre større stykker affald væk. 

• Skal vi genoprette bogen i kiosken, hvor de frivillige kan skrive, hvis der er noget som skal repareres 

eller købes ind? 

• Toiletterne i ”boligen” og det store toilet i foyeren udskiftes.  

• Billederne hænges op i stuerne inden kulturnatten. 

• Jens indkøbet et askebæger, som kan skrues fast i cykelskuret, så det nuværende ikke skal rykke ud 
og ind ved hver forestilling. 

Næste møde mandag den 19. september kl. 19.00. 

 

 

 

 


