Støtteforeningen for Tisvilde BIO

Referat for bestyrelsesmødet, den 2. februar 2011 kl. 19.30 i Foyeren.
Tilstede: Sven Wichmann, Noel De Leon, Thomas Skov, Anders Rosentoft, Tine
Thiesgaard, Birthe Hoelgaard, Carl Christian Madsen, Vibeke Skat Rørdam, Lars
Thiesgaard

Pkt. 1

Valg af ordstyrer, Vibeke

Pkt. 2

Valg af referent, Tine

Pkt. 3

Dagsorden godkendt

Pkt. 4

Godkendelse af referat for afholdt møde den 19.01.2011, Godkendt.

Pkt. 5

Orientering fra formanden – siden sidst + ”bordet rundt”

Orientering om afregning af el, vand og varme til Bistroen.
Der har været indbrud i slut. Januar.
Det pointeres at Noel ved sådanne lejligheder skal orienteres og informeres da
han er ansvarlig for bygningerne.
Der informeres omkring indbruddet.
Der informeres og diskuteres om mødet mellem Steen , Thomas og Lars
Albertsen angående Bistroen, Anders og Thomas får mandat til at fremstille et
forhandlings forslag.
Der orienteres om Bio/Bistro gruppen som blev nedsat under den
ekstraordinære generalforsamling, Lars og Anders deltager i gruppen fremover
der skal arbejde med de visioner og aktiviteter som ønskes.
Steen afleverer Referat fra den ekstraordinære generalforsamling, og en
oplysning om vores planer og tiltag i fremtiden , til Tisvilde Nyt.
Vi har fået en forpremiere på filmen ” Kongens Store Tale ” d. 22.feb. den gives
som tilbud til vores støttemedlemmer.
Radio Halsnæs ønsker at reklamere for Tisvilde Bio mod evt fribilletter, vi
foreslår at give dem en reklame i biografen og evt. udlodning af billetter i
radioen. Vibeke tager yderligere kontakt.
29.marts er Sven wichmann vært i Tisvilde Bio hvor han har inviteret Byrådet og
kulturudvalget til at se ” Mine aftner i paradis” Så mange fra bestyrelsen
opfordres til at deltage i arrangementet.

Støtteforeningen for Tisvilde BIO
Lejemålet , Hovedgaden 38 , er opsagt pr. 1 februar til mulig udlejning hurtigst
muligt.
NYHEDSBREV, om kontingent opkrævning skal forfattes og sendes ud hurtigst
muligt senest 6.februar 2011 , Dertil skal der udarbejdes et medlems skema til
indsamling af oplysninger e-mail mm. Steen sørger for det.
Vi har fået henvendelse fra SF film , omkring en forespørgsel fra Warner der
undersøger hvor mange biografer der kan modtage vis satelit, Noel tager sig af
at svare dem.
Der er opstået tvivl omkring hvorvidt vi skal gennemføre at spille premierefilmen
”dreng” da den er udkommet på Video on demand og dvd samtidigt med
premiere. Medlemmer fra FMMB har taget forestillingen af plakaten da formen er
i modstrid med det vi kæmper for. Vi vælger at gennemføre forestillingen.
Vi opfordrer at Steen til at skrive til FMMB om vores problematik da forestillingen
er for tæt på til aflysning, vi mener at den er en event og ikke en programsat
film, og at vi i øvrigt for sent har lagt mærke i at diskutere måden filmen er
blevet lancheres.
Pkt .6
Drøftelse af af nye procedurer for godkendelser af udlæg/bilag(AR), (
læs bilag)
Vi godkender det nye oplæg og der arbejdes videre med det. Anders modtager
gerne kommentarer eller spørgsmål eller andet fra den øvrige bestyrelse.
Pkt. 7

Drøftelser af ansvarlig for hjemmesideopdatering (CCM)

Carl Christian har undersøgt hvordan vi kan skabe en sideløbende hjemmeside
der kan bruges internt mellem grupperne , hvor de enkelte grupper har en
person der kan gå ind og ændre og hvor det er muligt at koordinere og finde
oplysninger. Tisvildebio.info bliver vedtaget som navn til den nye site. Der kan
etableres link fra vore nuværende hjemmeside.
Hjemmeside ansvarlig og vedtægtsansvarlig redaktør foreslås og Anders
udnævnes
Pkt. 8

Dato for arbejdsdag 16.april kl 8.30 og Dato for ordinær
generalforsamling 28.maj kl 10.00.

Pkt. 9

Drøftelser angående digitalt udstyr (arbejdsgruppe bør nedsættes)
(CCM), Der nedsættes udvalg omkring digitalisering. Carl Christian
Madsen bliver ansvarlig formand.

Der skal træffes beslutning om vi vi skal skaffe digitalt udstyr inden 30.06- 2011
Pkt. 10

Ny ledelsesstruktur????? (SG)

Støtteforeningen for Tisvilde BIO
Der foreslåes et REPRÆSENTANTSKAB bestående af en fra hver gruppe vi har
,der skal tage sig af kreativitet og udvikling af Tisvilde Bio , ligeledes foreslåes et
FORRETNINGSUDVALG bestående af dem der administrerer Tisvilde Bio ,
uddybelse fortsættes.
Pkt. 11

Eventuelt,

Vi diskuterer Tisvilde Nyt : Man kan være medlem med blad ( betales ), eller
uden, eller det kan sendes gratis via e-mail.
Sommerbio forventer at fortsætte til sommer, der skal laves en ny
samarbjdsaftale.
Nyt gulv i bristroen er meget nødvendigt , der indhentes i alt 3 tilbud. Det
besluttes ved næste møde.
Vedligeholdsplaner.?
Vi skal overveje om vi vil fjerne skorstenen i bistroen.
Der er kommet klager over at forestillingen nu vises søndag kl 16 i stedet for kl
20 . Hvad får vi reelt ud af det der skal undersøges statestik , Tine finder ud af
nogle tal .
Tovholder til forrkælelse af støttemedlemmer og sær tilbud , Tine .

Pkt. 12
Næste møde, torsdag d. 24 februar kl 19.30 hos Lars og Tine
Thiesgaard, Hovedgaden 67B .

På gensyn!

Tine

