
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022 

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

Morten Bjørn, og Birthe Petersen 

Afbud: Mette Thomas, Steen Olsen, Louise Welsien-Jensen 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 
2) Status på økonomi 
3) Opkrævning af kontingent for 2023  
4) Status på ansøgninger  
5) Udskiftning af låse og nøgler 
6) Lås ved bagdøren 
7) Opsætning af højttaler og kabelbakker 
8) Planlægning af datoer for møder i 2023 herunder dato for generalforsamlingen 
9) Eventuelt 

Dagsorden: 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 

Jens 

 

Ad. 2. Status på økonomi 

Antal af medlemskaber er faldet i 2022. I 2020 og 2021 fik Kino mange medlemskaber, da borgerne i Borup 

derigennem gav Corona-støtte til at sikre biografens overlevelse. Medlemstallet er tilbage på nogenlunde 

det samme som årene før Corona. Der er solgt mange billetter til aftenforestillingerne. Antallet er solgte 

billetter til Børnebio er lidt lavere end tidligere, mens antallet af billetter til Senior Kino er steget lidt. 

Desuden er der godt gang i udlejning af Kino til forskellige formål. Alt i alt giver det et overskud på ca. 

73.000 kr. ved udgangen af november og en likvid beholdning på ca. 420.000 kr. 

 

Ad. 3. Opkrævning af kontingent for 2023 

I 2023 koster det fortsat 250 kr. for et års medlemskab. Opfordringen til at forny sit medlemskab sendes ud 

i slutningen af december. Christian vil inden da undersøge muligheden for at knytte betalingsservice til 

medlemskabet.  

Ad. 4 Status på ansøgninger 

Der er behov for at få udarbejdet et prisoverslag, som skal indgå i ansøgningerne om midler.  

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

Fra tidligere referat:  

”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.  

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.” 

Arbejdet sættes i gang, så snart der er midlerne til det. Christian undersøger pris for udskiftning af vinduer i 

privaten, så prisen kan indgå i en ansøgning.  

 

Ad. 5. Udskiftning af låse og nøgler 

Bestyrelsen besluttede at udskifte nøglerne til hoveddøren.  Maria køber nye cylinder og ekstra nøgler. 

Efterfølgende får de nuværende frivillige nye nøgler.  

Ad. 6. Lås ved bagdøren 

Der sættes hængelås plus beslag på. 

Ad. 7. Opsætning af højttaler og kabelbakker 

Højttaler er sat op i salen. Der mangler kabelbakker og hvide højttaler i foyeren. Christian og Steen sætter 

dem op. Når de er sat op tændes der for musikken, når Kino åbnes, og indtil filmen sættes i gang. Der vil 

være en tænd og sluk knap, og der er knyttet en playliste til. 

 

Ad. 8. Planlægning af datoer for møder i 2023 herunder dato for generalforsamlingen 

Mandag 9. januar kl. 19.00 

Mandag 6. februar kl. 19.00 

Mandag 13. marts kl.18.00 

Mandag 27.marts generalforsamling. Bestyrelsen kommer kl. 18 og medlemmerne kl. 19.00. 

Ad. 9. Eventuelt 

1. To af radiatorerne i privaten virker ikke. Maria ringer efter en VVS’er. 
2. Rengøring af sæderne i salen udføres mellem jul og nytår. Per skriver ud, når maskineriet kommer, 

så bestyrelsen kan melde sig til at hjælpe med rengøringen. 
3. Jens køber to toiletter, to toiletbrætter og silikone til vådrum. 

  

 


