Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 23.
august 2011 kl. 19.30 i foyeren.
Tilstede : Sven Wichmann, Anders Rosentoft, Carl Christian Madsen, Finn van Hauen,
Mette Lysberg, Steen Garde, Lars Thiesgaard, Henning Neidhardt, Tine Thiesgaard,
Peter Klitgaard.
Fraværende: Thomas Skov
1. Valg af ordstyrer, Peter Klitgaard.
2. Valg af referent , Tine Thiesgaard
3. Godkendelse af dagsorden, pkt. 7 sammenlægges med pkt. 12. Godkendt.
4. Godkendelse af referat af mødet den 25. juli 2011. VI tilføjer snak om digitalisering
i pkt. 5. Godkendt.
5. Status fundraising ved Finn/Anders :Der er indsamlet 135.000 kr. Der diskuteres,
løbende driftsmidler til udstyr, opgraderinger, nye versioner.
3D: Hvis økonomien er til det ønsker alle en 3D pakke som inkluderer
opvaskemaskine. Den del alene koster ca. 100.000. Hvis der ikke er nok vil vi
digitalisere uden 3D.
Det vil blive afgjort på næste bestyrelsesmøde om vi starter digitaliseringen.
Tine kontakter Allan og fodbolddrengene for uddeling af materiale i områderne
udenfor Tisvilde.
6. Fordeling af arbejdsopgaver samt tovholderrolle ved Anders: Snak omkring bordet
konkluderer at der er et behov for at få samlet viden omkring hvem der gør hvad i
foreningen. Vi mangler i dag akut nogle der tager sig af reklamer og markedsføring og
det er et problem. Derudover ønsker vi at indsamle de væsentlige informationer og
input, som de forskellige udvalg og grupper ligger inde med. Vi nedsætter et udvalg
som skal komme med nogle bud: Mette, Henning, Anders, Finn og Tine. Dette lille
udvalg vil have noget klar til næste bestyrelsesmøde.
8. Hvordan skal Tisvilde Bio drives fremover? – kunden i centrum, gode oplevelser ved
Lars Thiesgaard: Der er ønske om en biograf der sætte kunden mere i centrum end
det er tilfældet nu. På baggrund af forskellige udsagn fra kunder, ønsker bestyrelsen,
at der skabes et bedre miljø for kunder der kommer i biografen. Kvaliteten er for
svingende alt efter hvem der er tilstede som billetsælger og cafe sælger. Det
diskuteres og alle er enige om, at der skal skabes nogle rammer for hvordan vi skaber
en mere ensartet biografoplevelse for kunden. Hvordan får vi alle frivillige til at tage
ansvar for kundens helhedsoplevelse, er der for mange i baren ? Er det hyggeligt at
der billeteres ? Forretningsudvalget forbereder et oplæg hvor vi diskuterer biografens
fremtid som en frivillig arbejdsplads.
9. Præsentation af medlemsfordele ved Tine Thiesgaard : Der fremlægges et ønske
om at vi indgår i E-billets ordning om støttemedlemmer. Oplægget deles ud og
punktet diskuteres ved næste bestyrelsesmøde.

10.Planlægning af arbejdsdag :Næste arbejdsdag d. 8 Oktober. Sven, Thomas og Carl
Christian snakker sammen og laver et oplæg.
11.Kommissorium for forretningsudvalget ved Finn van Hauen :Forretningsudvalget
laver kommisoriet helt færdigt. Punktet går videre til godkendelse på næste møde.
12.Steen Garde orienterer omkring diverse forhold fra FMMB herunder holdback lister
– Hundested Bio. De små biografers overlevelse ved Peter Klitgaard : Der fremlægges
og diskuteres de små biografers overlevelse. Der er nu ca.35% af de små biografer
der er lukningtruede. Vi snakker om at skabe oplevelser i Tisvilde Bio der er
konkurrence dygtige, events og andre helheds oplevelser for en bredere del af vores
område end nu. Der afholdes møde i FMMB ( Foreningen af mindre og mellem store
biografer)om et par dage hvor Steen deltager vi får videre information.
13.Pilotprojekter – Filmklub ved Sven: Sven er nu blevet tovholder i filmklubben ,
Mads Egtmont har meldt fra i år og derfor er der nedsat en mindre gruppe til hjælp
med alle de praktiske detaljer. Filmklubben er nu ved sin start første klubmøde er 4.
september kl. 15.00 - emnet i år er: Hvorfor fik denne film en OSCAR. Der ses film og
snakkes efterfølgende, Bistroen laver mad til alle disse arrangementer. Der mangler
flere medlemmer, så der kan sagtens reklameres for klubben ude omkring.
14.Eventuelt .
a. Lokalrådet afholder d. 27 aug. et arrangement på Birkepladsen hvor alle penge går
ubeskråret til digitalisering af biografen, vi opfordrer alle til at deltage.
b. Finn tager et initiativ til hvordan man finder en klar og god tone på internettet. En
del af oplæg til konflikthåndtering.
c. Der diskuteres en indkommende kritik af bestyrelsens valg om at tillade
sommerbio. Dette følges op ved indbyrdes snak og en afdækning af fordele og
ulemper.
d. Der nedsættes et mindre udvalg til at diskutere priser på vores varer, Mette, Tine
og Margit.
Næste møde er d. 20. sept. Kl. 19.30 i Foyeren ( Hvis der er er arrangement kan vi
være på Hovedgaden 67B.
MVH. Tine Thiesgaard

