
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 3. februar 2020 

Til stede: Søren Rislund, Maria Brünner, Per Heskjær, Christian Wolf, Nina Vinther Lundgren, Jens Kragh-

Asbæk og Birthe Petersen 

Afbud: Mette Thomas 

Dagsorden 

1. Generalforsamling den 23. marts kl. 19.00 
2. Ombygning af salen  
3. Eventuelt 
 
Ad. 1. Generalforsamling 
Der er to ledige pladser i bestyrelsen/som suppleant. Der er behov for folk, som kan løfte opgaver 
med koncerter, events og grafisk design til fx plakater. Det kan blandt andet være booking af 
bands, hjælp til planlægning af kulturnatten, presseomtale mv. Der er udarbejdet en drejbog til 
koncerter. 
 
Invitation til generalforsamlingen. Søren udarbejder tekst til Facebook ”Borup og omegne – Info og 
hjælp”. Birthe sender ud til medlemmerne. 
 
Ad. 2. Ombygning af salen – nyt siden sidst 
I salen som den ser ud nu, er der mange forskellige farver og overfalder, der forstyrrer blikket. 
Farverne skal afstemmes bedre. De nye lamper skal kunne lysdæmpes. De nye stole sættes op 
bagerst med 30 stole i hver side. Da der skal være bedre benplads, og trinene skal tilpasses, de nye 
stole, kommer disse så langt frem i salen, at der ikke er plads til nye stole foran. I stedet genbruges 
de nuværende stole foran scenen, så der i alt kan være 110 stole, når salen er ombygget. Mette 
undersøger, om pengene fra Filminstituttet kan bruges til istandsættelse af de gamle stole i stedet 
for indkøb af nye. Er det muligt vil der kunne være 60 nye og 50 gamle stole. Alle med bedre plads 
mellem rækkerne end i dag. 
 
Christian mødes med en ingeniør for planlægning af gulvforstærkning, trin i forhold til stolenes 
placering, stabilitet i gulvet. Når tegningerne er færdig mødes hele bestyrelsen med arkitekten for 
godkendelse af forslag, som kan sendes i udbud.  
 
Ad 3. Eventuelt 

1. Hvis gavekort skal oprettes i e-billet vil koste ca. 1.500 kr. i arbejdsløn til e-billet. Derfor 
fortsættes som hidtil med mulighed for at købe gavekort i Kop og Kande eller i Kino på 
almindeligvis. 

2. Der er behov for en ekstra computer/ kasse, når der er mange gæster.   
3. Lange John har foræret Kino en masse gamle programmer fra blandt andet 1950’erne. 

Måske kan de sættes sammen til billeder på væggen i foyeren i en ramme. 
4. Der er brug for en brush-up med de forskellige opgaver i kiosken, enten skriftligt og/eller 

ved et mimikursus for de frivillige. 



5. På Facebook: Der udarbejdes et opslag med priserne for billetterne i Kino, så folk ved, at 
det er billigere at gå i biografen i Borup end andre steder.  

6. For at højne sikkerheden og grundet svind i kiosken gennem en længere periode, indkøbes 
der video til overvågning af kiosken og lager. Det vides ikke, om svindet sker, mens der 
vises film, eller når Kino har lukket. 

7. Søren undersøger muligheden for at afholde koncert i april måned. Blues musik  
8. Borup Skole viser i forbindelse med undervisningen to forestillinger pr. dag i fire dage i 

april.  
9. Køge Kommune arrangerer Børnebiffen i Borup Kino i april for daginstitutionerne.   
10. Momunity arrangerer BabyBio i Borup Kino. Første gang den 16. marts kl. 10.00. Der vises 

film igen i april og juni. 
11. Den 29. februar fra kl. 18.00 er der MGP i Borup Kino. 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts kl. 19.00. 
 

 


