Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro,
den 20. september 2011 kl. 19.30 i foyeren.
Tilstede: Henning Neidhardt, Lars Thiesgaard, Finn van Hauen, Sven Wichmann, Mette
Lysberg, Carl Chriatian Madsen, Thomas Skov, Tine Thiesgaard, Anders Rosentoft.
Afbud fra : Steen Garde og Peter Klitgaard.
1. Ordstyrer : Anders Rosentoft.
2. Referent: Tine Thiesgaard
3. Dagsorden: Godkendt
4. Godkendelse af referat af mødet den 23. august 2011, Godkendt.
5. Status fundraising ved Finn/Anders:
Vi har nu indsamlet 180.500 og vi er imponeret over den opbakning, vi har mødt og
særdeles tilfreds med det nuværende resultat. Vores strategi i relation til
indsamlingen anser vi for en succes. Filminstituttet har givet tilsagn om at yde Tisvilde
bio en støtte på kr. 200.000. Beløbet udbetales i to rater – én nu og én når udstyret
er installeret. Gribskov Kommune har givet os en underskudsgarantiordning på
25.000 uden yderligere krav til Støtteforeningen.
Vi diskuterer yderligere ideer:
At søge eventkasse for at kunne holde en åbnings festival.
At kunne købe ekstra Stolesæder.( 20 klapsæder)
At kunne give foyeren en forskønnelse.
Anders og Finn skal til møde med Maiken Madsen fra Kultur afdelingen.
6. Status digitalisering:
a. Gennemgang af seneste tilbud fra leverandør ved Carl Christian:
Vi er nu klar med et rigtig godt tilbud fra leverandøren til det digitale anlæg der
viser sig at være blevet billigere end først antaget, dels er Dollarkursen faldet
og dels har vi fundet nogle billigere løsninger. Udstyret bestilles d. 22. sept. I
uge 44 skal alt være klart til at sætte udstyret op hvilket gør at vi skal have
foretage nogle praktiske ting inden. Henning vil tage mål og lave en skitse til
hvordan en 3D brilleopvaskemaskine kan installeres i baren. Bestyrelsen har
godkendt tilbuddet.

b. Gennemgang af betingelser for køb ved Finn van Hauen: En lille gruppe har
tidligere gennemgået tilbuddet mhp. at sikre Tisvilde Bio bedst muligt. Det
betød blandt andet, at vi fik 18 måneders fri service. Bestyrelsen anså
betingelserne for købet for værende i orden.

7. Fordeling af arbejdsopgaver samt tovholderrolle ved Anders: Bestyrelsen lægger
mange timers arbejde for at skabe koordination og vi ved alt for ofte ikke hvad der
foregår. Vi diskuterer hvordan vi skal bruge bestyrelsens kapaciteter bedre i forhold til
de mange opgaver der er i foreningen. Det er nu blevet godkendt at vi må have
tovholdere på alle de mange ting der sker og der kommer navne på de forskellige
gruppers tovholdere. For at der ikke sker for mange forviklinger og dårlig brug af den
kapacitet, så er det nødvendigt med en tættere relation til grupperne og til enkelte
personer der har opgaver som der skal koordineres.
Finn foreslår en booking gruppe hvis formål er dels at booke film, dels at undersøge
hvad der er for film, dels for at finde frem til hvad der tiltaler vores publikum, dels for
at få nyt publikum og for at tale statistik. Bestyrelsen godkendte forslaget.
Bestyrelsen håber på, at Vibeke ønsker at deltage i gruppen som booker. Gruppen
foreslås bestående af Lars, Finn, Tine, Peter og Vibeke. Lars Indkalder til et møde.
8. Intern kommunikation ved Finn van Hauen – se bilag vedlagt. Finn gennemgik
tanken om et nyhedsbrev til alle frivillige i støtteforeningen. Formålet var at informere
om stort og småt, således de frivillige blev fuldt orienteret om, hvad der sker lige nu i
biografen. Bestyrelsen bakkede op omkring idéen og Finn arbejder videre med
opgaven. Finn efterlyste afslutningsvis, at vi alle skulle bidrage med indhold til
nyhedsmailen.
9. Profildiskussion ved Finn van Hauen – se bilag vedlagt. Vi henlægger dette punkt til
et andet møde hvor vi udelukkende taler om det. Finn indkalder.
10. Sidste sæson for Frøsnapperen? Vi diskuterede kort omkring fordele og ulemper
ved Frøsnapperen. Gruppen omkring Frøsnapperen har gjort et flot stykke arbejde og
bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med indsatsen, som blandt andet har betydet, at
flere børn har opnået et kendskab til en biograf og den hygge der er forbundet dertil.
Bestyrelsen besluttede, at indeværende sæson blev den sidste for Frøsnapperen. Det
blev dog samtidigt besluttet, at der som minimum skal være én børnefilm hver måned
fremover.
11.Planlægning af arbejdsdag ved Sven: Sven og Thomas styrer arbejdsdagen 8.
oktober fra morgenstunden. Vi er opmærksomme på at der spilles film denne dag.
12.Evt.
Vi talte om ændringer af spilletider i forbindelse med Efterårsbio samt udfordringerne
angående 3 premierefilm. Støtteforeningen har ikke tidligere selv stået for så mange
film på samme dag og vi konkluderede, at vi for eftertiden skulle blive bedre til at
koordinere, hvordan tingene skulle gribes an. Der er logistiske problemer og
koordinations problemer som aftales ændret. Lars vil stå for en koordination af
tingene som de kan ændres og afvikles til publikums og vores alles bedste.
Thomas Skov informerer om at der bliver lavet kortfilm på skolerne og foreslår et
samarbejde hvor børn med forældre kan komme i biografen til ”Premiere” på deres
egne film. Thomas er tovholder for dette projekt og griber fat i Mette der snakker med
operatørerne og evt. Banderne.

Næste møde er Mandag d. 24.oktober. 19.30 i Foyeren.
MVH. Tine Thiesgaard

