Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino 19. september 2022
Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Annette Christiansen, Christian Wolff-Petersen, Mette Thomas,
Morten Bjørn, Steen Olsen, Louise Welsien-Jensen og Birthe Petersen
Afbud: Jens Kragh-Asbæk
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af ordstyrer
Økonomi
Kulturnatten
Indskrivning i Børnebio
Opfølgning fra sidst
a. Dansk reklamefilm – udsat fra sidste møde
b. Status på: Udskiftning af toiletter, billeder på væggene i stuerne, udendørsaskebæger,
højttaler i foyeren, udskiftning af skærm i kiosken
6) Eventuelt
Ad. 1. Valg af ordstyrer
Birthe
Ad. 2. Økonomi
I årets første otte måneder er indtægterne fra børnebio, seniorkino og aftenforestillingerne højere end
omkostningerne til lejen af film. Kiosken giver et pænt overskud. I opgørelsen pr. august indgår salg af
billetter til børnebio i efteråret ikke. Der har kun været brugt få midler til vedligeholdelse, mens der har været
udgifter til el, varme, ejendomsskat, forsikringer og afdrage på lån (købet af Kino). Alt i alt er overskuddet for
årets første måneder på knap 44.000 kr.
Prisoverslaget på større vedligeholdelsesarbejder er ikke klar endnu. Afventer februar 2023, hvor priserne
forhåbentlig falder. Og håndværkerne har tid. Der er brug for et prisoverslag til ansøgning af fonde og
puljemidler.
Ad. 3. Kulturnatten
Fra kl. 17.00 og et par timer frem kom der ikke så mange gæster. Senere på aftenen var Kino godt besøgt.
Salget af øl og slush ice var placeret ved indgangen. Næste år skal det placeres længere inde, så folk naturligt
kommer helt ind i Kino. Næste år skal det også være muligt elektronisk at melde sig ind, som medlem på
selve aftenen.
Kim fra vinhandlen havde en bod i stuerne og donerede en del af overskuddet fra salget til Kino.
Ad. 4. Indskrivning i Børnebio
149 børn er tilmeldt børnebio. De fordeler sig i to lige store grupper på henholdsvis onsdag og torsdag.
Onsdag begynder forestillingen kl. 15.00 og torsdag kl. 15.30
Ad. 5. Opfølgning fra sidst
Kino vil gerne vise nogle af de gamle reklamefilm. Dansk Reklamefilm har ikke længere rettighederne til
filmene. Til gengæld har Tuborg/Carlsberg givet Kino tilladelse til at vise de gamle reklamer herunder dem
for Jolly Cola og Squash.

Toiletterne udskiftes, når der kommer et godt tilbud. Gamle filmplakater er hængt op i stuerne.
Udendørsaskebæger er hængt op ved cykelskuret. Højtaler til foyeren og stuerne er kommet og bliver snarest
monteret. Ny skærm i kiosken er købt og sat op.
Ad. 6. Eventuelt
• Alle stolene i salen skal efterspændes.
• Morten har søgt to puljer. 1) Danske biografer og 2) Andel. Afventer svar på ansøgningerne.
• Ren og Klar har sponsoreret løbende vinduespudsning af Borup Kino.
• I hoveddøren skal der sættes nye klistermærker op for henholdsvis dankort og videoovervågning
• 2. oktober er der koncert med Pierre Dørge og New Jungle Orchestra. Et samarbejde med Tapperiet.
Billetter kan købes på Ticketmaster.
Næste bestyrelsesmøde 24. oktober kl. 19.00.

