Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. januar 2020
Til stede: Søren Rislund, Maria Brünner, Per Heskjær, Christian Wolf, Nina Vinther Lundgren, Jens KraghAsbæk, Mette Thomas og Birthe Petersen

Dagsorden:
1. Budget og regnskab
2. Sikker persondatahåndtering
3. Valg til bestyrelsen i marts 2020:
4. Fornyelse af medlemskab af Kino for 2020
5. Ombygning af salen
6. Eventuelt
Ad. 1. Budget og regnskab
Regnskabet er stort set færdigt og sendes til revision inden for kort tid. Regnskabet viser et positivt
resultat på ca. 70.000 kr. og likvider på godt 300.000 kr. Sidst nævnte skyldes primært de penge
Kino har modtaget fra kommunen og fonde til ombygning af salen. Indtægten fra kiosken er højere
end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes salg af kioskvarer ved koncerter og andre
arrangementer. Der har været en lille stigning i billetindtægter fra billetsalget om aftenen og i
seniorkino. Til gengæld er der ikke solgt så mange billetter til børnebio i 2019 som i 2018, men det
stemmer overens med det budgetterede i 2019. Generelt stemmer budgettet fint overens med
det budgetteret.
Ad 2. Sikker persondatahåndtering
Hjemmesiden er e-billets, som har sikker håndtering af data. Data på medlemmer, frivillige mv. er
begrænset til blandt andet navn og mailadresser. Fremadrettet knyttes der samtykke til
opbevaring af disse informationer, fx ved medlemskab.
Ad. 3. Valg til bestyrelsen i marts 2020
På valg i 2020: Søren, Per, Maria, Birthe og Nina.
En enstemmig bestyrelse peger på Maria Brünner, som ny formand i Kino.
Der er behov for at få nye kræfter til at løfte/bidrage til blandt andet events og reklamer.
Ad. 4. Fornyelse af medlemskab af Kino for 2020
I år vil vi gøre det på en ny måde. ”Nemtilmelding”. Der sendes et link ud omkring betalingen, og
når betalingen er gennemført får man automatisk et medlemskort. Samtidig skal medlemmerne
oplyse deres mailadresse. På den måde sikres det, at vi har de korrekt mailadresser på alle, så de
efterfølgende kan modtage informationer fra Kino.
Ad. 5. Ombygning af salen
Med de midler Kino modtog i 2019, er det nu muligt at få ombygget salen, så der kommer nye
stole, gulv mv. i salen. Kommunen skriver i deres sagsfremstilling, at ” Kino skal fastholde oplevelsen
af det originale indtryk”, efter ombygningen.

Bestyrelsen arbejder på at afdække forskellige muligheder og efterfølgende få udarbejdet et
materiale, der kan sendes i udbud. Det er planen, at ombygningen skal ske i perioden juni til
august i 2020, hvor Kino er lukket ned for sommeren.
Ad. 6. Eventuelt
Betalingskort til indkøb af varer til kiosken Der er udfyldt papirer, som sendes til banken
sammen med kopi af bestyrelsesmedlemmernes pas og kørekort. Efterfølgende skal alle i
bestyrelsen underskrive med Nem Id.
Betalingsterminalen kan nu tage alle former for betalingskort.
Stearinlys. Disse er nu pakket væk og erstattet af lys med batterier.
Indkaldelse til generalforsamling – udsendes senest 3 uger før afholdelsen til medlemmerne
og det offentligøres på Borup Info.
Alkoholbevilling. Den nuværende bevilling løber til 2023. Ved arrangementer der er
åbne/annonceret er det Kino, der har kiosksalget. Ved lukkede arrangementer, skal lejer selv
have en dags-bevilling, hvis denne ønsker at sælge alkohol. De kan ikke gøre brug af Kinos
bevilling, da den er udstedt til foreningen Borup Kino.
Ved udlejninger skal lejer gøres opmærksom på at låse yderdøren, hvis alle gæster/deltager
går ind i salen, så der ikke er fri adgang til Kino.
Der etableres en afskærmning i form af et gardin ved kiosken for at markere, at der ikke er
adgang for andre end de, der vagt i kiosken.
Næste møde den mandag den 3. februar.

