
Referat af bestyrelsesmøde mandag 6. februar 2023 

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

Morten Bjørn, Mette Thomas, Steen Olsen og Birthe Petersen 

Afbud: Louise Welsien-Jensen 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer  
2) Status på ansøgninger 
3) Frivillige arrangement - udskiftning af nøgler  
4) MGP  
5) Regnskab 2022 og budget 2023 
6) Generalforsamling  
7) Spiritusbevilling – udløber i juni 2023 
8) Eventuel 

 

Referat: 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 

Jens 

Ad. 2. Status på ansøgninger 

Morten har på Kinos vegne søgt projekt Underværker om midler til blandt andet udskiftning af vinduer. Han 

ringer til dem og følger op på ansøgningen.  

På få dage fik ansøgningen/opslaget mere end 1.000 likes. I kommentarfeltet har rigtig mange skrevet rosende 

ord om de frivillige i Kino og deres store indsats.  

Ad. 3. Frivillige arrangement - udskiftning af nøgler  

Der er bestilt kage.  
 
Mette udarbejder lister, som kan udfyldes med de frivilliges navn, mailadresse og telefonnummer. De frivillige 
skal kvittere for de modtagne nøgler. Jens sætter nummer i nøglerne. Kan man ikke deltage i frivillige 
arrangementet kan man få udleveret en nøgle hos Mette Thomas Revision, Hovedgaden 58 C, 4140 Borup på 
hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 eller fredag mellem kl. 8.00 og 13.00. 
 

Cylinderen til hoveddøren udskiftes i forlængelse af frivilligarrangementet den 6. marts om aftenen. Herefter 

kan de gamle nøgler ikke længere bruges. 

 

Der vil være et kort oplæg for deltagerne. Her skal det blandt andet nævnes, at der er brug for flere 

superbruger samt frivillige til at hjælpe med udlejningerne. Steen udarbejder slides, der vil indgå som en del 

af referatet. Christian føjer yderligere til referatet, hvis der er behov for det. 

Mette og Birthe kan ikke komme. 

Ad. 4. MGP  

Der vil være mulighed for at købe sluch ice. Jens køber 10 kg popcorn kerner. Popcornmaskinen er kommet og 

samlet. Den vil også blive brugt til Børnebio. Bruges også til Børnebio. 

 

 



Ad. 5. Regnskab 2022 og budget 2023 

Forventet overskud ca. 50.000 kr. Regnskabet færdiggøres i denne uge og sendes til revisor. Regner med at få 

det retur ca. en uge efter, så det kan sendes ud til medlemmerne forud for generalforsamlingen.  

Budget 2023 udarbejdes på baggrund af regnskab 2022. 

Ad. 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes mandag den 13. marts kl. 19.00. Birthe udsender invitation senest tre uger før 

afholdelsen og udarbejder beretning. Jens sørger for stemmesedler, Birthe udarbejder slides. Steen 

medbringer bærbar PC. 

Ad. 7. Spiritusbevilling – udløber i juni 2023 

Mette søger. Det skal ske 3 måneder før. 

Ad. 8. Eventuel 

• Fastelavnsfest 19. februar i hallen. Kino sponsorer 2 gavekort á 100 kr. 

• 1. januar 2024 træder ny lovgivning i kraft som kræver, at kasseapparatet skal hæftes op på et 
regnskabssystem. Mette kontakter e-billet for at høre om, de har udviklet et system, der understøtter 
den nye lov. 

• FAFID filmtræf i april i Viborg. Maria deltager evt. 

• Kulturnatten i Borup afholdes 25. august. Kinos program skal udarbejdes i den kommende tid, så vi er 
klar til at melde ind til det overordnede program, når det efterspørges. 

• 19. april 2024 fylder Kino 100 år. Det skal fejres. Kunne fx være filmvisning henover hele weekend. 

• På Borup Info har Martin Frederiksen lagt et opslag op om at oprette en gruppe, som kan mødes, så 
man har nogen at gå i biografen sammen med. De kalder sig Movie Holdet og har en Facebook-gruppe. 
Godt initiativ.  

 

 

 


