
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 10. januar 2023 

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) Opkrævning af kontingent for 2023  
3) Status på ansøgninger  
4) Udskiftning af låse og nøgler  
5) Opsætning af højttaler og kabelbakker 
6) Kommende arrangementer  
7) Generalforsamling 
8) Eventuelt 

 

Referat 

Ad. 1. Valg af ordstyrer  

Jens blev valgt 

Ad. 2. Opkrævning af kontingent for 2023 

Opkrævningen sendes ud omkring 1. februar. Christian tjekker op på muligheden for at knytte 

betalingsservice til. 

Ad. 3. Status på ansøgninger  

Christian har indhentet tilbud på udskiftning af alle vinduer i bygningen. Pris ca. 300.000 kr. Der er forskellige 

krav til vinduesstandarden afhængig af, om Kino betragtes som erhverv eller privat. Det skal undersøges. 

Desuden er der indhentet tilbud på udskiftning af tagrender og vindskeder. Pris ca. 70.000 kr. Morten går i 

gang med at søge penge til formålet. 

Skorsten bør tætnes og pudses op. Dette er der ikke givet tilbud på. 

Ad. 4. Udskiftning af låse og nøgler  

Der er kommet en anden lås på bagdøren, og der er bestilt 100 nye nøgler til erstatning for de nuværende 

nøgler til hoveddøren. Bytning af nøgler sker på næste frivillige aften, som planlægges til afholdelse 6. marts. 

Christian undersøger, om han ligger inde med en hugpibe, så der kan slås numre i de nye nøgler. Ellers prøver 

Per, om han kan skaffe en sådan.  

Ad. 5. Opsætning af højttaler og kabelbakker 

Er sat op. Der skal trykkes på en enkelt knap for at tænde og slukke for musikken i foyeren. Knappen skal 

markeres. Det vil også blive demonstreret til frivilligaftenen. 

Ad. 6. Kommende arrangementer  

• Børne-MGP 18. februar – dørene åbner kl. 18.00 

• Frivilligarrangement, mandag 6. marts kl. 19.00 til 20.00 

• Morten Remar & De Lykkelige Kværulanter, søndag 12. marts kl. 15:00 – dørene åbner en timer før 

• Generalforsamling mandag den 13. marts kl.19.00 



• Michael James Wheeler, søndag 14. maj kl. 15:00 - dørene åbner en timer før 

• Med skolen i biffen  

• Salaam festival  
 

Ad. 7. Generalforsamling 

Ny dato. Generalforsamlingen afholdes 13. marts kl. 19.00. Birthe skriver udkast til bestyrelses beretning, og 

sender indkaldelse ud. Der skal findes en ordstyrer til aftenen. På valg i år: Jens, Mette, Christian, Morten, 

Annette, Louise. 

Ad. 8. Eventuelt 

Salg af billetter til børnebio 9. januar i Kino. Kun få mødte op. Billetter kan stadig købes via hjemmesiden. 

  

 


