Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 22. januar 2022
Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Mette Thomas, Steen Olsen, Dannie Truberg, Jens Kragh-Asbæk, Louise
Welsien-Jensen, Christian Wolff-Petersen og Birthe Petersen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Køb af varer til kiosken
Økonomi herunder regnskab 2021
Generalforsamling 28. marts
Tekster på hjemmesiden
Planlægning af strategidag før sommerferien/større projekter de kommende måneder/arbejdsgrupperne
for foyer og stuerne?
Rengøring af Kino
Sponsor betalt popcorn maskine
Opsamling fra tidligere møder
Eventuelt

Ad. 1. Køb af varer til kiosken
Indkøb til kiosken sker, hvor det er mest fordelagtigt for Kino i forhold til indkøbspriser. Der er ikke et ønske
(flertal) for at indgå eksklusivaftale, selvom der også er fordele ved det. Så vidt det er muligt lægges indkøbene
i Borup, så vi støtter den lokale handel.
Ad. 2. Økonomi herunder regnskab for 2021
Der var budgetteret med et lille underskud på 4.600 kr. Årsresultatet viser et overskud på godt 120.000 kr. Det
skyldes flere ting herunder en stigning i antallet af solgte billetter, et større overskud på kiosksalg end
forventet, flere udlejninger, stigning i reklameindtægter og en stigning i antallet af medlemmer. Overskuddet
vil blive hensat til opsparing til teknik-udstyr samt tiltag i stuerne og foyeren.
Ad. 3. Generalforsamling 28. marts
På valg:
Formand: Maria – genopstiller
Til bestyrelsen: Per og Birthe – genopstiller, Dannie genopstiller ikke
Suppleanter: Steen – opstiller til bestyrelsen og Louise – genopstiller som suppleant
Jens kontakter en mulig kandidat til suppleantposten
Maria finder ordstyrer til generalforsamlingen
Mette spørger om revisoren vil fortsætte endnu et år
Birthe skriver udkast til bestyrelsens beretning.
Ad. 4. Tekster til hjemmesiden
Forslag til rettelser blev godkendt. Birthe indarbejder disse.
Ad. 5. Planlægning af strategidag før sommerferien/større projekter de kommende
måneder/arbejdsgrupperne for foyer og stuerne
Frivilligarrangement 6. februar kl. 14.00 – Steen sender invitation ud.
Ved næste bestyrelsesmøde 8. marts mødes de to arbejdsgrupper en time før (kl. 18.00) og arbejder videre
på planerne for opdatering af stuerne og foyeren.
Bestyrelsen afholder strategidag 29.5 kl. 10 til 17 i Kino.

Ansøgning om fondsmidler til a) udskiftning af tagrender, b) nye vinduer i privaten, c) færdiggørelse af udhuset,
d) ny belægning i gården.
Ad. 6. Rengøring af Kino
Kino skal rengøres med jævne mellemrum udover den rengøring, der sker efter hver filmvisning: Toiletter,
støvsugning af gulve og vask af disse i hele bygningen hver 14 dag. For ikke at skulle trække på de samme få
frivillige hver gang til rengøring undersøges det, om der kan opnås et godt tilbud på rengøring.
Ad. 7. Sponsorbetalt popcorn maskine
Borup Auto vil gerne sponsorer en popcornmaskine til Borup Kino. Den skal bruges ved særlige arrangementer
med mange gæster. Steen har undersøgt forskellige modeller på markedet, han sender informationen til
Maria. (En popcornmaskine kræver en del rengøring, så den vil ikke blive taget i brug ved få gæster).
De popcorn, der er indkøbt til mikroovnen, bruges til almindelige forestillinger og udfases, når der ikke er flere
på lager. Herefter vil det være færdigpopcorn, der benyttes til hverdag.
Ad. 8. Opsamling fra tidligere møder:
a. Introvideo, som vises før filmen (Husk trin i salen)
Det er ikke muligt at redigere i den eksisterende introvideo. På strategidagen
aftales nærmere omkring en ny introfilm.

b. Der laves en vejledning til, hvad der skal gøres ved rengøring af sal, foyer, toilet.
Og hvilke remidiger der skal benyttes til hvad.
Christian udarbejder en oversigt.

c. Det undersøges, hvad en skinne i loftet koster til forhæng ved kiosken. Det
undersøges også, hvad det vil koste med skabe, hvor der kan trækkes gitter for.
Afventer foyer-gruppens planer for den fremtidige indretning.

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

Mette har kontaktet banken for at høre om mulighederne for at tilknytte
betalingsservice til kontingentet. Afventer fortsat tilbagemelding. Det kan tidligst
blive aktuelt for medlemskontingentet i 2023.

e. Sæder i salen skal gennemgås og efterspændes. Nogle sæder trænger til rensning.
Alle sæder er blevet efterspændt og renset.

f.

Ikke altid muligt at vælge to sammenhængende pladser ud mod midtergangen i
billetsystemet.
E-billet har nu fået rettet fejlen.

Ad. 9. Eventuelt
•
•

•

Der har været en artikel i Køge Dagblad, der fortæller den gode historie om Borup Kino, og alt det vi har
nået de sidste par år trods Corona og lange perioder med nedlukning. Artiklen har også ført til et interview
med Maria i radioen.
Billetnumrene genfindes på kopholderne og ikke sæderne, hvilket der gøres opmærksom på med et skilt
på kioskdisken. Det betyder, at de flest nu er opmærksomme på, hvor de skal finde deres nummer. Det er
dyrt at få syet nye numre på sæderne. De eksisterede sædenumrene kan i et vist omfang dækkes med
tekstiltusch.
Mobilpay virker stadig ikke. Steen skriver ud om det til de frivillige. Maria kontakter e-billet og får en
beskrivelse af, hvad det kræver at få det løst. Løsning ligger hos Nets, som har brug for nogle koder for at
komme videre. Den gamle dankortterminal udgår om ca. 6 måneder.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 19.00. Stue- og foyergrupperne mødes kl. 18.00.

