
Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino onsdag den 8. september 2021 

Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Steen Olsen, Dannie Truberg, Mette Thomas, Christian Wolff 

Petersen, Louise Welsien-Jensen, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen  

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 
2) Konstituering af bestyrelsen 
3) Nyt bookingsystem i e-billet for de frivillige 
4) Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøderne i valgperioden  
5) Trin i salen  
6) Opgaver året ud – koncerter, vedligeholdelse, film, bemanding mv. 
7) Eventuelt 

 

Ad. 1. Valg af ordstyrer 

Jens 

 

Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen 

Maria fortsætter som formand. Hun blev valgt på generalforsamlingen i 2020 for en toårig periode - 2020 til 

2022. På bestyrelsesmødet dagsdato blev Birthe valgt til næstformand og sekretær, mens Mette blev valgt 

som kasserer. 

 

Ad. 3. Nyt bookingsystem i e-billet for de frivillige 

E-billet har udviklet et vagtplansystem for de frivillige. Systemet ser ud til at være nemt at bruge. Man kan 

til- og framelde sig, og der kan knyttes en sms-service til, så de frivillige får en reminder om deres vagttider. 

Ledige vagter kan ses tydeligt i systemet, man skal ikke som nu ind og tjekke alle datoer. Prisen for sms-

systemet og mulighed for integration med Kinos kalender undersøges inden, der træffes endelig beslutning 

om Kino skal overgå til e-billets system. 

Ad. 4. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøderne i valgperioden  

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.00 

Torsdag den 11. november 2021 kl. 19.00 

Lørdag den 22. januar 2022 kl. 16.00   

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00 

Generalforsamling mandag den 28. marts kl. 19.00 

 

Ad. 5. Trin i salen 

Gæster, der forlader salen under forestillingen, kan nogle gange have svært ved at orientere sig. Hvis der 

opsættes lys vil det forstyrre de øvrige gæster. Som er forsøg vil der blive udarbejdet en ”reklame”, der 

vises før filmen, som gør opmærksom på trin i salen (Maria), og der opsættes forsøgsvis lys ved bagerste 

trin (Christian).  

Ad. 6 Opgaver året ud – koncerter, vedligeholdelse, film, bemanding mv. 

Vedligeholdelsesgruppen har udarbejdet en liste over opgaver. I hvilken rækkefølge de udføres afhænger af 

tid, hjælpere og økonomi. 



Mur ind mod nr. 5. Christian udarbejder et aftalegrundlag/ansvarsplacering, som naboen skal underskrive 

inden arbejdet igangsættes. Christian aftaler en dato for arbejdets udførelse herefter. 

Borup Kino er en succes og har en travl tid foran sig med mange film, koncerter, udlejninger, et stort besøgstal 

mv. Dette forudsætter, at der er frivillige til at bistå alle typer af arrangementer. Indimellem trækkes der 

store veksler på de frivillige og medlemmerne af bestyrelsen for at få det hele til at hænge sammen. Det er 

vigtigt at have fokus på, at al arbejdskraft er frivilligt og skal hænge sammen med ens øvrige gøremål. Flere 

hænder, særligt i dagtimerne eller lidt færre arrangementer kan derfor indimellem være nødvendigt. Borup 

Kino er først og fremmest en biograf og den vigtigste opgave er at kunne vise film. 

Ad. 7. Eventuelt 

• Der lejes en ny kaffemaskine for en 4-årig periode, da den nuværende ikke kan længere. Den årlige 
leje udgør 4.200 kr. Den nye kan brygge både store og almindelig størrelse kopper kaffe. Prisen vil 
fremover være 15 kr. for en almindelig kop kaffe og 20 kr. for en stor kop. Medlemmer og frivillige 
kan forsat få en gratis kop kaffe. Dannie udarbejder et nyt prisskilt. Kino har fået sponsoreret et større 
antal kaffekopper og popcornbæger, som er klar til brug fra midt oktober, når der vises James Bond. 

• Den løbende rengøring har tidligere været placeret i vedligeholdelsesgruppen. Det kan den ikke 
fremover, så andre muligheder undersøges, herunder om der kan opnås et sponsorat på en del af 
rengøringen (Mette). Hovedrengøringen vil stadig ske på fælles arbejdsdage i Kino. 

• Der afholdes tre koncerter i september herunder to med Niels Petersen, som giver ekstrakoncert 
søndag aften den 19. september kl. 19.00, da eftermiddagskoncerten er udsolgt. Tapperiet står for 
to koncerter. En med Cæcilie Nordby i september og en i november med Chris Minh Doky. Der er 
brug for frivillige i kiosken til koncerterne, som er friske på at have op til 100 folk i gennem kiosken 
på kort tid.  

• Borup Brassband vil gerne spille nytårskoncert i Kino. Det vil i givet fald blive ved årsskiftet 
2022/2023. 

• De yderste af de nye stole (ind mod væggen) skal have skåret beslag af. Christian kan skære dem til 
og borer huller og lave nye beslag, så stolene kan sættes sammen igen. Stolene skal afmonteres en 
dag, hvor der ikke er udlejning eller vises film. 

• 150 børn er tilmeldt Børnebio. 

• Mette undersøger muligheden for at knytte betalingsservice til betaling af medlemskab. 

Næste møde onsdag den 6. oktober 2021. 

 

 

 


