Tisvildeleje 16-12-2011.

Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 13-12-2011.
Fraværende: Sven, Tine og Steen.
1.
2.
3.
4.

Ordstyrer. Finn
Referent. Henning
Dagsorden godkendt.
Referat godkendt. Husk at referatet altid udsendes af Anders. Finn sørger for at alle får
adgang til Dropbox. ”Huskeliste skal fremover altid på dagsorden så vi ikke glemmer hvad
der er aftalt samt hvem der står for de enkelte gøremål. Referenten foreslår at vi fremover
altid læser referatet op for de enkelte.pkt. så vi er enige om hvad der skal stå. Referenten
foreslår yderligere at referent rollen helt naturligt går på skift. Det er ikke en roman der skal
skrives --- kun hvad der er aftalt!
5. Historik vedr. flygel undersøges. Thomas snakker med Sven herom. Bestyrelsen anbefaler at
flygelet sælges og at det indkøbes klaver i stedet.
6. A. pkt. udsættes
B. Thomas orienterede om et evnt. fremtidigt samarbejde med skolerne vedr. projekt ”
Kortfilm” C.C. gør opmærksom på at folketinget har afsat 500 mill. som de enkelte skoler
kan søge midler fra. Thomas og C.C. tager kontakt til Sct. Helene skole herom. Finn ser på
alternative måder til at få ” adgang” til dele af disse midler.
C. Gruppen der blev nedsat fortsætter samarbejdet med Mette og vender tilbage når der
foreligger noget konkret.
D. Bestyrelsen godkender køb af ny kaffemaskine. Anders skal dog først undersøge visse
økonomiske aspekter samt prøvesmage alt hvad maskinen kan lave af div. ---Håber han har
mave til det!
E. Anders finder ud af ”det” med nøglerne.
F. I første omgang skiller vi scannerne så biletten har 1 og cafeen 1. Januar måned
undervises der igen i billetsalg (C.C. og Mette) Når scanneren er godt indkørt i caféen,
fremlægger Anders en lagerstyringsmodel, som fremover vil give et bedre overblik over
vores lager og vores indtjening på diverse produkter.
G. Google kalender kører nu. Mette kontakter Erik Olsen herom
7. Pkt. udgår.
8. A. November måned har der været en belægningsprocent på 45 ( solgte biletter) i bioen.

December endnu ikke opgjort.

B. Kommende film blev gennemgået. Forpemiere film ” Marilyn ” vises i samarbejde med
Biograf klub Danmark. Booking gruppe kører med 3`mdrs. Forsøg for at afprøve forskellige
film temaer. Mange spændende film på programmet den næste periode.
9. Budget 2012 blev godkendt. Bestyrelsen godkender ----- ikke generalforsamlingen.
10. Finn`s oplæg til nye udlejningspriser blev godkendt.

Referenten opfordrer igen til, at de enkelte møder ind i god tid så selve mødet kan gå i gang kl.
19.30.

Henning

