Referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2011 kl. 19.30 i Foyeren.
Til stede: Finn van Hauen, Mads Egmont Christensen, Sven Wichmann, Lars Thiesgaard, Anders Rosentoft,
Thomas Skov, Carl Christian Madsen, Peter Klitgaard, og Tine Thiesgaard.
Afbud: Henning Neidhardt, Janne Funder Jensen, Mette Lysberg, Steen Garde.

1. Ordstyrer: Finn. Referent: Tine
2. Dagsorden godkendt. Layout godkendt med kommentar om plads til referat.

3. referat af mødet af 28.maj og 19.maj er godkendt.
4. Mads: Startet som en del af Filmklub i Tisvilde bio, Erfaring i Filmbranchen gennem mange år, gået
ind i samarbejde med bistroen gennem filmklubben og i ønsket om et bedre samarbejde og synergi
deltaget i Visionsgruppen.
Sven: Været med i Tisvilde Bio fra starten, Erfaring i Filmbranchen gennem mange år. Er vild med at
deltage i den kulturelle udvikling og den store entusiasme de frivillige ligger i, og omkring
biografen.
Lars: Stor film glæde, Mange års erfaring i dubbing og animations branchen. Ser med stor glæde på
den udfordring der ligger i at få en yngre generation i biografen.
Anders: Introduktion og opfordring til at indtræde som kasser i Støtteforening for Tisvilde Bio &
Bistro. Glæder sig over den udvikling som biografen har gennemgået igennem mange år og ønsker
at deltage til næste skridt med digitalisering.
Thomas: Er tømrer og har deltaget og deltager i vedligeholdelse af bygningerne. Er stolt over
biografen og kulturen omkring den. At den er drevet af frivillige. Ønsker at der er en helhed
omkring huset.
Carl Christian: Har deltaget i opbygning at kulturhus i anden by og set hvad det kan drives til hvis
alle samarbejder omkring at få en by til at blomstre. Carl Christian er startet som operatør og er
fortsat ind i bestyrelsen og har været med til at skabe forbindelsen til E-billet og nu digitalisering.
Peter: Erfaring i Filmbranchen gennem mange år, som initiativtager til Børnefilmfestivalen
”BUSTER” og som lærer og politisk aktiv i filmbrancheforening. Har oplevet starten af Tisvilde bio og
ønsker at give en hånd med. Gerne med input omkring den politiske situation omkring biografer i
udkantsområder. Evt. ved at lave dokumentarfilm.
Tine: Er vild med film og biografen i Tisvilde. Ønsker at være med til at gøre biografen til en så
professionel biograf som muligt med bevarelse af det gamle eksisterende som en hyggelig
atmosfære. Er uddannet pædagog og psykoterapeut.
5. Forslag til et fælles sprogbrug ved fremlæggelse af en model. Det er en model som foreslås som
brug for bestyrelsen når vi planlægger aktivitet i fremtiden, og hvilke kanaler og arbejdsgange der
ønskes. Opbygning af en master kalender som udgangspunkt.

6. Punktet foreslås som en videregående proces der b la. Sammenføres med en model over hvem der
gør hvad på nuværende tidspunkt. Der nedsættes et mindre udvalg til at udvikle videre bestående
at Mette, Tine, Sven, Finn og Anders.
7. Punktet videreføres til næste møde i efteråret evt. aftales en dag hvor vi går i dybden med
visionsrapporten. Der skal skabes en klarhed over hvordan Tyrs Væld og dennes henlæggelse af
penge til kulturelle formål og vores visioner hænger sammen. Større klarhed over økonomi ved leje
af salen og andre kulturelle spørgsmål. Det aftales at videreføre processen og det arbejde der er
gjort i visionsgruppen bliver delt med de resterende i bestyrelsen. Det skal diskuteres hvordan vi
inddrager de frivillige rent praktisk.

8. Filmklub: Vi aftaler at filmklubben bliver brugt som model for alt det der skal ske omkring den
tidligere model pkt. 5. Fundraising: Et møde bliver aftalt hos Mads d. 24 juni kl. 12.30 hvor de der
kan ,deltager og behandler alle tiltag til indsamling til digitaliseringen. Der foreslås en større proces
i form af hvervning af medlemmer. Forslag til Plakat søjle længere nede i byen.
9. Carl Christian og Anders berettede fra mødet i filminstituttet angående penge fra støttefond. Det
ser lyst ud og vi søger penge, der kan søges fra 15. juni og frem til 15. aug. Og der kommer flere
søgerunder. Vi har en chance for at få 200.000 i støtte. Sommer bio vil i år køre et power point
show inden filmene der fortæller om Tisvilde Bios historie, vi gik ind og så det alle sammen. De vil
blive korrigeret af Mads og Finn og der blev ytret at det var en god ide. Der foreslås at skabe en
støvsuger bande for at spare på penge til rengøring i biografen. Der foreslås at bestyrelsen besøger
Hvalsø bio der har digitaliseret, har e- billet og støvsugerbande samt kalendersystem som er meget
funktionelt.

10. Vi evaluerer mødet og der er ting der er kommentarer: God ide med tid på punkterne, Fint,
Overskueligt, Dejligt med overholdelse af de enkelte punkter på en mere fast måde. Vi kan blive
bedre til : Ønske om at blive enige om udgangspunkt for mødet ( visionsrapporten) , At ordstyreren
er opmærksom på når nogen markerer og giver til kende når man er på taler listen, at ordet godt
må løbe frit også selv om der er tid på.

Der er nu lavet en plan over alle møder for det kommende år.

Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro
Mødekalender for 2011 og 2012
Mødested: Foyeren
Tidspunkt: 19.30
Måned og år
jul-11
aug-11
sep-11
okt-11
nov-11
dec-11
jan-12
feb-12
mar-12
apr-12
maj-12

MVH. Tine Thiesgaard

Dato Kommentar:
25
23
20
24
29
13
23
21
20
23
22

