Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro
Den 22. maj 2012 kl. 19.30 i foyeren.
Afbud: Lars, Steen, Henning og Mette.

1. Valg af ordstyrer
Peter
2. Valg af referent
Finn
3. Godkendelse af dagsorden
OK
4. Godkendelse af referat af mødet den 23. april 2012
OK
5. Bordet rundt:
a. Undervisning i e-billet ved Mette
CC oplyste at han ikke havde været tilkaldt. Anders gjorde opmærksom på at der blev lavet
store mængder af fejl – så undervisning er stadig aktuelt.
b. Sidste nyt fra billet-banderne ved Mette
Udgår pga. af Mettes fravær
c.

Projekt Tisvilde Filmværksted ved Peter
Der var ingen reaktion fra Mette ved milestone den 1. maj. Projektet nedlæges. Anders skriver
brev

d. Sommerbio 2012 ved Anders
Anders rapporterede alle ved godt mod.
CC rapporterede at fjernbetjeningen fra salen var implementeret, så den, der introducerer, kan
starte filmen.
e. Ekstra stole i biografen ved Sven
Smeden var sprunget fra. Der er stadig en ubesvaret forespørgsel hos et specialistfirma.

6. Huskeliste – gennemgang og prioritering
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Baren meldes ok af Thomas
Blandingsbatteriet i Bistroen skal udskiftes – Thomas
Viceværtannonce skal sættes på hjemmesiden – Finn
Annonceringsstrategi af repertoiret skal gennemtænkes. Finn indkalder til brainstorming
Reklamer for sommerbio i Halsnæsposten og Frederiksværkavisen skal overvejes – Finn
Likviditetsoversigt på hvert bestyrelsesmøde implementeres – Anders
Kortfilmprojektet med skoler i opladet lagt død
Byggeriet i Æblehaven afvist af banken
EM i fodbold – Tisvildecaféen opfordres til at vise kampene – Anders
Tag på Foyer utæt – ingen kan tilsyneladende identificere noget hul – Thomas
Nøgleprojektet er stagneret – Anders
Gulvet i Foyeren skal afvaskes og olieres – Anders
Indberetninger til filmudlejerne – CC hænger stadig på opgaven
Møde om belønning af frivillige – hos Anders den 30. maj
Genoptagelse af møder med de frivillige – efter sommer

7. 20 års jubilæum – hvordan skal det markeres?
Holdes den 26. juni kl. 17.30 med de 7 oprindelige familier som æresgæster. Ellers alene deltagelse
af frivillige, der betaler 50 kr. selv.
Der startes i salen med intro ca. 20 min med velkomstdrink
Kl. 18 spises – menuen omfatter 3 retter, kaffe og drikkevarer.
Der ses HUGO i 3D i biografen efterfølgende.(Martin Scorcese)
8. Generalforsamling 2012
a. Nye i bestyrelsen
Thomas forlader bestyrelsen og bestyrelsen anbefaler at Janne, som er suppleant nu, indtræder.
Der er tre, der har meldt sig – Kurt (som vi kender), Helle (som har den rigtige alder til at være
en fornyelse af bestyrelsen og som er aktiv i miljøet) samt Charlotte (Der har drevet biograf
tidligere og som for nylig har overtaget Tisvilde-caféen). Bestyrelsen foreslår alle tre indvalgt
som suppleanter. Suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder
9. Club for støttemedlemmerne ved Peter og CC
Alle enige om at oplægget var glimrende – og fra efteråret også skulle kobles sammen med at ebillet opkræver kontingenter.
Der arbejdes videre med at få hele paletten af støttemedlemsfordele beskrevet

10. Opgradering af digital filmfremviser fra 24 b/s til 48 b/s ved Carl Christian
Der er tale om skift af et printkort til 28.000 kr. samt investering i disc-plads til 10.000 kr. Første film
er Hobitten den 12.12.12. Vi lurer lige på udviklingen før vi springer på.

11. Skal vi have en app. I Tisvilde Bio? ved Anders & Carl Christian
Pris 8.000 kr integreret i Billet-net. Virker tilsyneladende på IPhone, men vrøvl med Androit ifl. CC.
Alle var enige om, at den skulle vi have – men selvfølgelig i en fejlfri version.
Vi vedtog samtidig at anvende en stregkode så man kan klikke sig direkte på app’en eller på en
trailer. – CC har bolden

12. Hjemmeside til medlemmer ved Peter
Der var tilslutning til at lave en fane for medlemmer – og hvor medlemsfordelene blev beskrevet.
13. Status ny bygning ifm. Bistroen ved Anders
a. Tilstandsrapport for ejendommen
Afsættes der tid til efter sommerferien
b. Udvidelse af terrassen efter anmodning fra Bistroen.
Bistroen stilles over for valget at finansiere de ca, 25.000 kr. selv – eller tage en lejeforhøjelse
på ca. 500 kr pr. måned
14. Booking gruppe
a. Filmtræf – mulighed for at tilbyde 2-3 billetter til de frivillige
Der trækkes lod blandt interesserede når der er 2-3 billetter i København
b. De næste film – udgået pga af Lars fravær
Anders lovede at udsende et notat fra Lars Thiesgaard.
c.

Indspilning
Wallis og Edwards indspillede knapt 11.000 kr. 155 så den.
I alt er der i 2. kvartal til dato indspillet knapt 171.000 kr på 50 forestillinger med en belægning
på 52%. Det er meget fornemt.
En kongelig affære blev set af 672, The Best Excotic Marigold Hotel af 293 og Lille spejl på
væggen der af 220.

15. Eventuelt
A. Popcornmaskine købes for 5.000 kr til sommerbio.

B. Singers Night havde overskredet sluttidspunktet kl. 24 og dermed kompromiteret
spiritusbevillingen. Ligeledes var rengøring ikke ok. Anders forfølger sagen.
C. El-måleren i foyer’en skal skilles fra Bistroen. Muligvis er der en måler.
D. Udluftningen i Bistroen skal forbedres. Kontakt til Jørgen Madsen
E. Lyddæmpende bats skal afprøves i Bistroen
F. Der skal laves et pænt cover til gavekort. Anders ser på det.
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