Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 25. juli
2011
Tilstede : Anders Rosentoft, Carl Chriatian Madsen, Finn Van Hauen, Lars Thiesgaard,
Tine Thiesgaard, Sven Wichmann, Peter Klitgaard.

1.

Valg af ordstyrer: Finn

2.

Valg af referent: Tine

3.

Dagsorden Godkendt : Ændringer pkt. 7 & 8 går videre til næste møde.

4.

Referat af mødet den 27. juni 2011. Godkendt.

5.
Status fundraising ved Finn/Anders : Barometer for Digital- sponsorer står
nu i foyeren og der er over 20.000 kr. Der kan betales direkte på vores
hjemmeside over e-billet, sms til Anders virker også, Vi har en artikel i
Ugeavisen denne uge omkring digitalisering og støtte til foreningen. Sven har
også kontakt med Frederiksborg Amtsavis, Nordkysten, Søndags avisen, og
følger op på disse samt tager kontakt til TV Lorry. Anders og Finn skriver breve
til Tisvilde Lokalråd, Grønne Hus, og kildemarkedet. Endvidere blev det
besluttet at omdele et digitaliseringsbrev i lokalområdet. Tine taler med fodbold
afdelingen og laver en aftale omkring distribution heraf. Derudover skal vi
skrive et brev til de frivillige, om hvad der er sket over sommeren. Sven tager
kontakt til folk på Birkepladsen, hvor vi overvejer at anbringe barometeret og
tale om digitalisering i weekenden den 6. august fra 10-14. Der skal laves et
udvidet logo som omhandler, at vi er den eneste biograf i Gribskov kommune,
forslag, Din biograf i Gribskov kommune blev vedtaget og skal så indskrives på
hjemmesiden og på slideshowet i biografen osv. Peter foreslår at vi får lavet en
filmplakat udgave om digitaliseringen. Tanken var, at plakaten skal hænges op i
alle lygtepælene i byen. Det undersøges hvor meget det koster og der skal
findes mandekræfter til det praktiske. Vi skal have et overblik over det udstyr vi
vil købe ifm. digitalisering og hvorvidt vi indledningsvis vil undvære 3D osv. På
næste bestyrelsesmøde bliver det et selvstændigt punkt.
6.
Vi er alle enige om at vi ønsker at alle initiativer i foreningen skal over
bestyrelsen. Dvs. der skal fremlægges det man ønsker at starte op eller gå i
gang med. VI diskuterede måden at få koordineret alle de mange ting der sker i
foreningen og vil gerne undgå at der bliver lavet dobbelt bookning og at der
bliver skabt ting som kræver økonomi som ikke er godkendt af bestyrelsen. Det
skal tages alvorligt, at vi praktisk talt intet overskud havde sidste år og derfor
skal der strammes op. Alle i bestyrelsen ønsker, at der skal komme en større
sammenhæng mellem de frivillge og den mere alvorlige faktuelle sitiation vi
befinder os i. Derfor foreslås det at alle grupper der holder møder fremover får

muligheden for at invitere 1 eller 2 medlemmer af bestyrelsen med til mødet så
der kan komme information begge veje fra. Der skal forfattes et brev der
fortæller om bestyrelsens intention. Vi ønsker at alle føler sig hørt og
imødekommet og at vi er informeret om alt hvad der sker. Punktet foreslås til
videre diskussion over de næste mange gange og at der sættes personnavne på
hvem der følger hvilke grupper. Yderligere mangler vi bestemte frivillige
personer til markedførelse og til at være pedel på ejendommen de skal evt.
kunne søges ved at lægge LEDIGE JOBS på vores hjemmeside. Vi ønsker også
hjælp fra Vibeke der lige nu alene booker alle film for foreningen om at hun er
en slags bagstopper for projekter der ikke er godkendt eller taget op i
bestyrelsen således at der kommer en rækkefølge hvor der søges i bestyrelsen
først og så når der er grønt lys bliver der booket osv.
7.
Hvordan skal Tisvilde Bio drives fremover – kunden i centrum, gode
oplevelser ved Lars Thiesgaard. Punktet går videre til næste gang.
8.
Præsentation af medlemsfordele ved Tine Thiesgaard. Punktet går videre
til næste gang.
9.
Kommissorium for forretningsudvalget ved Finn van Hauen, Kommisoriet
skal rettes til og fremlægges på næste bestyrelsesmøde til diskussion og
endelig godkendelse.
10. Pilotprojekter – Filmklub ved Sven. Filmklubben er ved at få godt gang i
efterårets film og aftaler med Bistroen om tema mad osv. Filmklubben kommer
på hjemmesiden hvor alle kan læse om den.

Med Venlig hilsen
Tine Thiesgaard

