Referat af ekstra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 27. juni kl. 20.15 i foyeren.
Tilstede: Janne, Anders, Thomas, Sven, Steen, Mette, Henning, Carl Christian, Tine, Lars, Finn,
Peter.

Bestyrelsesmødet var indkaldt med følgende dagsorden:.
1. Debat af Mads’ brev . Er der enighed om, at bestyrelsens arbejdsgrundlag for fremtiden bygger
på gennemførelse af visionsplanen?
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Evt.
Janne er ordstyrer.
Tine er referant.

Pkt. 1.
Vi debatterede omkring Mads’ afgang, som alle beklagede, men også accepterede. Der var bred
enighed om, at Mads var den rette til formandsposten, men vi må accepterer, at Mads udelukkende
ønsker at arbejde med videreudvikling af biografen jf. visionsrapporten.
Vi diskuterer visionsrapporten og der var enighed om, at den er værdifuld som retningssnor for det
fremtidige arbejde i biografen. Der var dog også enighed om, at vi nu skal fokusere på at skaffe de
nødvendige penge til den digitale fremviser. Uden den nødvendige kapital, overlever biografen
ikke.
Der ytres stort behov for at vi arbejder mere professionelt i biografen. Vi skal sætte kunden i
centrum og skabe et bæredygtigt og levende produkt, som vil tiltrække kunder og besøgende i
biografen. Der ønskes mere struktur omkring biografen og måden man er frivillig på, igen med
henblik på større professionalisme.
Der ønskes et særskilt møde hvor vi diskuterer visionsrapporten, eller en hel weekend. Det aftales
som et punkt i efteråret.

Pkt. 2.
Bestyrelsen konstituerede sig med Sven Wichmann som formand og derudover blev Peter Klitgaard
indvalgt i bestyrelsen. Peter var tidligere suppleant, men ville gerne arbejde mere for biografen.

Dernæst diskuterede vi forretningsudvalget, som i dag består af Sven Wichmann, Finn van Hauen
og Anders Rosentoft. Det blev aftalt, at forretningsudvalget udarbejder et udkast til et
kommissorium for, hvad forretningsudvalget skal arbejde med fremover.

Pkt. 3.
Der var enighed om, at vi hurtigst muligt skulle arbejde videre med fundraising. Det blev aftalt et
møde for hvordan vi håndtere udfordringen. Orientering følger til bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde – se årsplanen.

KH. Tine Thiesgaard

