Referat af bestyrelsesmøde 21. februar 2012.
På mødet deltog: Janne, Sven, Thomas, Anders, Carl-Christian, Finn, Mette og Tess :-)
Steen mødte senere.
Valg af ordstyrer
Thomas

Valg af referent
Mette

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Godkendelse af referat af mødet den 23. januar 2012
Godkendt

Bordet rundt:
a. Posthus ved Steen
b. Digitale sponsorer ved Sven
c. Projekt kort-film i samarbejde med skolerne ved Thomas og ccm
d. Undervisning i e-billet ved Mette
a. Sven, Steen, Finn og Anders har deltaget i et møde med Annette Sørensen fra Kultur
og fritid, vedr. overtagelse af posthusfunktionen. Der mangler enighed omkring
økonomien, og det skal være uden tab for biografen. Emnet er med på
Kulturudvalgsmødet d 21. feb. 2012, og svar kommer derefter.
b. Sven vil indhente tilbud vedr. en sponsortavle, der skal sidde i mellemgangen, med
navnene på sponsorerne til digitaliseringen, og barometeret tages væk såsnart tavlen er
kommet op.
c. Thomas har henvendt sig til Henrik på Tisvilde skole vedr. projektet, og føler ikke han
kan komme videre, så skolen må rette henvendelse til os.
Huskeliste – gennemgang og prioritering
Gennemgået og opdateret
Arbejdsopgaver – vicevært – snerydning
Der er et par fra bestyrelsen der har sørget for snerydningen. Sven kontakter Margit vedr.
yderligere oprydning af depotrummet og slikopbevaring.

Orientering om tanker for ny bygning ifm. Bistroen ved Sven
Sven orienterede om overdækningen af Æblehaven. Der er indhentet tilbud fra Claus
Blem. Anders går videre med projektet der vil være et positiv for hele bygningen. Først
skal det dog undersøges, hvilke udgifter vi kan forvente på vedligeholdelse af bygningen
samt mulighed for finansiering. Så snart der er skabt overblik herom mødes bestyrelsen på
ny og diskutere det videre forløb.

Anskaffelse af musikanlæg?
Undersøgt af ccm. Vurderes for dyrt i forhold til brugen, så det må lejes hvis det bliver
aktuelt.

Henvendelse vedr. dårlig belysning i biograf ved foredrag ved Anders
Belysning ved scenen kræver blot at man sætter stikket i kontakterne. Der er spots på
begge sider, og vi skal bruge vores mikrofoner mere, til foredrag o.a.

Orientering om Hjernebarnet den 18. marts 2012 ved Anders
Anders fortalte om indsamlingen til hjernebarnet d.18 marts 2012, startet op af Anders
Buhl.

Orientering om status ifm. Sommerbio ved Anders
Stor opbakning. Både fra operatører og billetsælgere. Der bliver vist film kl.14.00-16.3020.00 i uge 27-32. Der er en tovholder for hver uge.

Booking gruppe
a) Filmtræf Aarhus
b) Lidt af hvert
J.Edgar 41%, Brøndgraverens datter 46%, Mission Imp. 41%, Løvernes konge 3D 54%,
Star Wars 3D 20%, Den Bestøvlede kat 3D 75%, 2D 55% og Operakino 55%. I feb. mdr.
har der til d.d været 26 forestillinger, som giver en belægningsgrad indtil nu på 44%, og så
mangler den sidste film Jernladyen. Fremtidens film giver store forventninger, og
bookinggruppen har lavet et flot program.
HVIS der laves ekstraforestillinger Man- Tirs-Ons, så kontakt Mette vedr. billetsalget, kan
for det meste selv tage billetsalget de dage, og Margit vedr. cafeen.
Foyergruppen har fået tilbudt filmen om Struense ført op til i dag, af Christina Hermansen,
der vil komme og fortælle om tilblivelsen af filmen.
Henvendelse vedr. de frivillige til filmtræf. Det er vigtigt at bookinggruppen der består af 4
personer kommer af sted. Tidligere var der kun een person der bookede, og derfor var der
mulighed for at andre kunne deltage. Vi undersøger reglerne for antal deltagere.

Indledende snak omkring belønning af de frivillige ved Anders
Der blev nedsat en arbejdsgruppe. Anders, Janne og Carl-Christian.

Indledende snak omkring den forestående generalforsamling
Der er 3 til valg. Thomas, Sven og Steen. Thomas trækker sig, Sven overvejer sin fremtid i
bestyrelsen og Steen har ligeledes overvejelser herom.
Udlån af foyer til Singers Night – Fortæller café osv.
Er gennemgået.

Oplæg til bestyrelsens arbejdsproces ved Finn
Tages til næste møde.

Eventuelt
Finn berettede om beløbet for reklamer. Kommer med til næste møde. Der var enighed om
at igangsætte en tilstandsrapport for ejendommen.
Og der er blevet bestilt flere billetter sponsoreret af Danske Bank.
Sven spurgte til fejring af biografens 20 års jubilæum d 26 juni 2012
Arbejdsdag i uge 17. D. 28 april 2012
Mødet slut kl. 22.20

