Referat for bestyrelsesmødet, den 21. marts 2011 kl. 19.30 i Foyeren.

Tilstede : Vibeke Skat Rørdam, Sven Wichmann, Hanne Friberg, Noel De Leon, Tine Thiesgaard,
Birthe Hoelgaard, Thomas Skov, Anders Rosentoft, Steen Garde, Carl Christian Madsen,
Lars Thiesgaard.
Fraværende: Axel Hartmann med afbud.

1. Valg af ordstyrer: Thomas Skov

2. Valg af referent: Tine Thiesgaard

3. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af punkter om bistroen og fordele for støttemedlemmer.

4. Godkendelse af referat af mødet den 24. februar 2011: Godkendt

5. Orientering fra formanden siden sidst – bordet rundt
John Koefoed (Folkfestivalen)ønskede at vide, om der var basis for et samarbejde omkring Folkfestivalen i
september. Bestyrelsen var positivt stemt.
Der orienteres om arrangement Åben By d. 30.april 2011, hvor byen introducerer sig selv og forhåbentlig
har en masse mennesker udefra, til at se hvem vi er og hvad vi kan. Vi aftaler at vise tegnefilm den dag og
fortælle om biografen.
Orientering fra Digitaliseringsudvalget. Efter aftale fortsætter Carl Christian Madsen i udvalget og Noel De
Leon trækker sig.
Alexander Sødergaard fra REsonans ( tidligere Tisvildeliv) ønsker samarbejde med Tisvilde Bio og Bistro. Vi
synes umiddelbart det lyder spændende og Birthe Hoelgaard arbejder videre med sagen.
Den 29.marts 2011er byrådet inviteret til et arrangement og vi opfordre til, at bestyrelsen møder talstærkt
op og fortæller om støtteforeningen og vores biograf.

Mandag d. 28 marts er der arrangement for frivillige. Desværre har vi modtaget informationen lidt sent,
men Thomas, Vibeke og Carl Christian deltager og informerer om seneste nyt fra bestyrelsen.
Der er en efterspørgsel på sportsarrangementer der kan vises fra satellit i biografen. Kurt Kristensen,
Dennis Duelund og Anders Rosentoft arbejder videre med dette koncept.
Sommerbio afventer de endelige svar fra fimudlejere på premierefilm. Når disse svar foreligger, vender
Sommerbio tilbage til bestyrelsen med et endelig svar på, hvorvidt de igen i år ønsker at køre Sommerbio.
Såfremt Sommerbio ønsker en ny sæson, skal vi revidere den eksisterende kommercielle kontrakt og sikre,
at den fortsat er fornuftig og dækkende for samarbejdet mellem Sommerbio og Støtteforeningen.

6. Orientering fra kassereren;
Birgit Krøyer har accepteret at genopstille som intern revisor. Claus Arup har på nuværende tidspunkt ikke
besluttet sig.
Hanne Rechnagel stopper som bogholder efter regnskabsåret 2010 efter en stor indsats.
Susie Larsen er ny bogholder. Susie arbejder til dagligt som økonomimedarbejder i et stort supermarked og
er således særdeles kompetent som bogholder i Støtteforeningen.
Der er indført et nyt online bogføringsprogram, ligeledes Winfinans, blot er det netbaseret.
Bestyrelse i Tyrs Væld er blevet ajourført. Efter mange overvejelser er det besluttet at skabe sammenfald
mellem personer i Tyrs Væld og Støtteforeningen. Bestyrelsen i Tyrs Væld er fremover: Lars Thiesgaard,
Steen Garde, Carl Christian Madsen, Thomas Skov og Sven Wichmann. Direktionen er fremover: Anders
Rosentoft.
Visionsgruppen: Der arbejdes på højtryk med at skabe visionære alternativer. Der er en god stemning i
gruppen og alle mand arbejder for at nuancere mulighederne for hele huset.
Der er søgt en selvstændig spiritusbevilling til støtteforeningen. Den er p.t. indleveret til Politiet i Hillerød.
Derefter skal den godkendes af Byrådet i Gribskov Kommune.
Til dato har vi mail adresser på 67% af vores Støttemedlemmer. Det er bestyrelsens målsætning at
fremtidig kommunikation med vores Støttemedlemmer foregår via mail, for at spare omkostninger i
forbindelse med udsendelser og derudover, har vi mulighed for løbende og bedre at kunne orientere vore
Støttemedlemmer om aktiviteter og nyheder.
Til dato har vi modtaget kontingent indbetalinger fra 300 medlemmer, men mangler fortsat ca. 160
indbetalinger. Anders ”rykker” i den kommende uge.

7. Ordinær generalforsamling 28. maj 2011:

Da både Vibeke og Axel desværre ikke ønsker at genopstille på den kommende generalforsamling, skal vi
snarest finde egnede kandidater, som kan være med til at fortsætte den nuværende positive udvikling af
Tisvilde Bio.

8. Forslag til vedtægtsændringer:
Blev gennemgået med henblik på forelæggelse på generalforsamlingen. Steen lovede at lave et pædagogisk
oplæg til næste bestyrelsesmøde, således alle let kan gennemskue ændringerne i forhold til de nuværende
vedtægter.

9. Vedligeholdelsesplan :
Udgår og fremsættes som punkt på næste møde

10. Nyt fra digitaliseringsudvalg ved Carl Christian Madsen :
Der er indhentet forskellige tilbud på digitalt udstyr. Som overslag ligger de på ca. 750.000 til 850.000 kr.
incl. 3D udstyr. Der findes muligheder for vores hvælving i salen når det gælder lærreds format.

11. Bistro:
Der er nu lavet et prospekt som kan sendes til evt. interesserede til at leje bistroen. Der er pt. flere
henvendelser. Det skal undersøges ved brandmyndighederne nøjagtigt hvor mange siddepladser og stå
pladser der er indskrevet i bistroen.
Bistroen kan imidlertid udlejes til arrangementer frem ti 1. juni, al henvendelse herom skal ske til Anders.
Gulvet i bistro skal repareres, det foreslås at lægge gulvet ved frivillig arbejdskraft.
Steen og Sven samler et hold og aftalen er at gulvet skal være færdigt senest 1. maj. 2011

12. Fordele for støttemedlemmer.
Vi arbejder på at skabe en folder der definerer nøjagtigt, hvad man får ved at være
støttemedlem. Fordelene skal ligeledes tydeligt fremgå på vores hjemmeside. Tine færdiggøre den endelige
oversigt over fordelene til Støttemedlemmer inden næste bestyrelsesmøde.

Det nævntes kort, at E-billet har skabt en ordning, som håndtere medlemskontingenter – dette kan på sigt
have vores interessere, men vi skal inden en eventuel overgang til E-billet have minimum 80% af
støttemedlemmernes mail adresser, idet mail adresser er en nødvendighed for at E-billet ordningen kan
fungere optimalt.

EVT.
Der er ny lejer af Hovedgaden 38 , lejligheden.
Vi vil gerne deltage i Nissevilde til næste år.

13. Punkter til behandling på næste bestyrelsesmøde:,
-sommerbio
-Budget for digitalisering
-Ansvarsområder
-Vedligeholdelsesplan.

14. Næste møde:
26. april 19.30 hos Anders, Skærbakken 17.

Venlig Hilsen
Tine Thiesgaard

