Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 19. maj 2021

Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Steen Olsen, Dannie Truberg, og Birthe Petersen
Afbud: Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen, Louise Welsien-Jensen, Jens Kragh-Asbæk
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Økonomi
Generalforsamling
Flere frivillige til kiosken
Rengøring af salen samt afspritning efter film.
Fremvisning af Corona-pas
Fejl E30 på kaffemaskine
Arrangementer i efteråret og senere
Væg ind mod nabo rykkes ned
Samarbejde med Tapperiet – henover sommeren og efteråret
Eventuelt

Referat
Ad. 1. Økonomi
Kino har søgt om økonomisk støtte fra hjælpepakke 2, men har endnu ikke fået svar på ansøgningen.
Ad. 2. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes mandag den 23. august kl. 19.00 i salen. Afhængig af restriktionerne til den tid
vil der kunne være krav om Coronapas og tilmelding. Nærmere information om dette senere. Dagsorden
sendes ud i slutningen af juli.
Ad. 3. Flere frivillige i kiosken
Der er brug for flere frivillige til kiosken. På Facebook har Kino haft et opslag om dette, og indtil videre har
ca. 10 vist interesse og skal i gang med oplæring. Flere er velkomne. Målet er, at der er frivillige nok til, at
man kun skal have 1 max 2 vagter pr. måned.
Steen har overtaget vagtplanen efter Nina. Den 7. juni afholdes arrangement for de frivillige - både
nuværende og nye frivillige. Her vil der blandt andet blive talt om tilmeldingssystem til vagter, oplæring,
arbejdsopgaver som frivillige mv.
Mette har overtaget opgaven med nøgler til Kino efter Søren.
Ad. 4. Rengøring af salen samt afspritning efter film
Efter filmen skal salen ryddes op, fejes, støvsuges og eventuelt have vasket gulv, hvis det er nødvendigt.
Toiletterne tjekkes og rengøres ved behov. Det samme gælder stuerne. Desuden skal alle overflader i kiosken,
toiletter, håndtag mv. sprittes af. Både de frivillige og operatørerne skal hjælpe med dette efter hver film.
Ad. 5. Fremvisning af Corona-pas
Som biograf er vi forpligtet til at tjekke Coronapas og ID. De fleste gæster er heldigvis forstående overfor
dette.

Ad. 6. Fejl E30 på kaffemaskine
Denne fejl skyldes, at maskinen kommer for tæt på bagvæggen og derfor ikke kan køle. Problemet kan
afhjælpes ved at trække maskine en lille smule ud fra væggen. Det beskrives og sættes i mappen.
Ad. 7. Arrangementer i efteråret og senere
Der er mange gode ideer i spil. Nogle skal undersøges nærmere, andre skal der aftales en konkret dato for.
Nærmere information om de forskellige arrangementer direkte til medlemmerne, via Facebook og Kinos
hjemmeside, når de er planlagt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinema concerts LIVE-streaming 3. august med Dorthe Gerlach og band
Kino må ikke streame WM i fodbold
Det undersøges om Kino må vise Le Mans den 21. og 22. august
Koncert med Downtown Dynt (kendt fra Tønder Festival). Der arbejdes på en koncert den 2. juli.
Primps Orkester efter sommerferien
Musik: Sjæl Land. Et af medlemmer har tidligere boet i Borup
Fangekoret – der er mere end 2 års ventetid
Long John and Us
Lune Carlsen – må overvejes, når vi igen må fylde salen helt, grundet prisen på et arrangement
Simone – julekoncert den 12. december. Flyttet fra december 2020. En del billetter er allerede solgt.
Her afventer vi også om antallet af gæster må øges, så flere kan få mulighed for at høre koncerten.

Ad. 8. Væg ind mod nabo rykkes ned
Punktet udsættes til næste møde
Ad. 9. Samarbejde med Tapperiet – henover sommeren og efteråret
Sidse Maria, som er ansvarlig for Tapperiet og ungdomsskolen, har kontaktet Maria for et samarbejde
omkring koncerter og arrangementer i sommerferien for unge. Hun vender tilbage med mere konkrete ideer.
Ad. 10. Eventuelt
•

•

Radiocorona har foreslået at lave indslag om Kino, reklame for Kinos program mv., og at
Kino viser en reklame for radioen. Maria taler med dem om indholdet af et eventuelt
samarbejde.
Næste møde 15. juni kl. 19.00

