Tisvildeleje 1-12-2011.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, 29-11-2011.
Fraværende: Mette, Lars og Tine.
1. Ordstyrer : Finn
2. Referent : Henning
3. Dagsorden blev godkendt. Dog kunne enkelte pkt. ikke færdigbehandles da hertil aktuelle
medlemmer ikke var til stede.
4. Referat af 24-10-2011 blev godkendt med flg. præciseringer:
Bestyrelsen ønsker, at der kun skal være én kalender. Den hertil nedsatte arbejdsgruppe afgør hvilken.
Anders kan ikke påtage sig opgaven som tovholder til fodboldarrangementer sommeren 2012. Thomas
forsøger at finde en løsning og Steen støtter op herom. Anders hepper.
Der er ikke lagt referater fra bestyrelsesmøder på foreningens hjemmeside siden august. Finn sørger for
at det sker hurtigst muligt.

5. Indlæg ved Mette Olsen: Mette gennemgik sit oplæg vedr. Filmværksted i biografen. Bestyrelsen
nedsatte en gruppe bestående af Peter, Finn ,Henning samt Mette Olsen. Gruppen arbejder videre
med oplægget. Henning er kontaktperson til Mette og indkalder til møde.
6. Bordet rundt:
A: pkt. udsat.
B: Steen arbejder videre med evnt. at flytte posthus funktionen ned i foyeren, og holder møde med
implicerede parter desangående i morgen. Der var megen diskussion omkring det ”lade sig gøre
lige” i ideen.
C: Pkt. blev inkluderet under pkt. 5
D: Vi skifter over til Alm. Brand, og opnår derved en samlet årlig besparelse på 9000,- fordelt på
Støtteforeningen samt Tyrs Væld.
E: Kalender diskussionen fortsatte. Systemet fungerer endnu ikke optimalt. Hvordan kommer man
ind på kalenderen? Svend kontakter Kurt Valery herom.
F: Ny kaffemaskine ved Tine, Henning og Steen.
Til næste møde skal der ligge tre tilbud på kaffemaskine muligheder. Pt. er der et tilbud som er
indhentet af Tine. Når tilbuddene foreligger beslutter vi hvilken model vi ønsker og derefter
finansieringsalternativer – kontant – leasing.
7. Status vedrørende digitalisering blev gennemgået. Alt går efter planen.
8. Pkt. a blev udsat.
Pkt. b: Klassefesten pga. kraftige opfordringer fra flere frivillige.
Arthurs julegaveræs pga. Nissevilde.
De tre musketerer. Pga. den gode 3D kvalitet.
Beyond. Vinder mange filmpriser--- dansk fotograf.

Således blev de kommende film gennemgået. Til næste bestyrelsesmøde gennemgås de viste film
med hensyn til belægning, omsætning etc. Fremover skal det altid være et fast pkt. på dagsordenen
at viste film evalueres i forhold til ovenstående.
9. Anders foreslår at vi selv forestår de 6 ugers sommer bio kommende sommer. Ideen går ud på at 6
tovholdere hver især står for en uges filmvisning med dertilhørende. Som tovholdere er der et
foreløbigt tilsagn fra flg. Personer: Vibeke Skat Rørdam---Birthe Forsell---Anders Rosentoft--Henning Neidhardt---Mette Lysberg---Lars og Tine Thiesgaard ( er med på ideen) Anders arbejder
videre med ideen og vi må se om det er muligt.
10. Udskiftning af låse koster mellem 20-35000,- incl. 50 nøgler.( Ingen ved hvor mange nøgler der pt. er
i omløb) Thomas tjecker alternativ billigere mulighed.
11. Mange holdninger om ekstra scanner samt dankorts terminal. Stur, stur talelyst. Pt. skudt til hjørne.
Referenten måtte efter dette pkt. forlade mødet, og takker derfor for rimelig god ro og orden under
mødet. Referenten opfordrer til at de enkelte medlemmer fremover møder i så god tid til
bestyrelsesmøderne at selve mødet kan starte kl. 19.30.
Thomas overtog herefter rollen som referent.

12. Anders gennemgik budgettet, som udviste et beskedent overskud på 5 tkr. Bestyrelsen diskuterede
forskellige muligheder for forbedringer herunder billetpriser samt Sommerbio. Det blev besluttet at
forhøje samtlige billetpriser med 10 kr. pr. januar 2012. Såfremt vi afholder Sommerbio i egen
regning er der mulighed for en ekstra indtjening i størrelsesorden 100 tkr. Ændringer eller
kommentarer til budgettet bedes fremsendt til Anders senest den 10. december. På næste
bestyrelsesmøde forventes budgettet godkendt.
13. Ikke behandlet
14. Steen redegjorde for problemstillingen omkring filmleje, hvor konkurrencestyrelsen har igangsat en
undersøgelse af en eventuel prisaftale på tværs af udlejningsselskaberne. Det er uvist hvornår en
endelig afgørelse foreligger, ligesom det er uvist hvilke konsekvenser det kan få for Tisvilde Bio.
15. Finn fremsender profiloplæg til Henning, som udsender sammen med referatet.
16. På næste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at vi skulle kigge på placeringen af flygelet. Udlejning af
foyer og biograf gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Thomas undersøger mulighederne for
snerydning.

