Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro
den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.
Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven
Wichmann, Henning Neidhardt, Mette Lysberg, Lars Thiesgaard, Janne
Funder Jensen.
Afbud fra: Finn van Hauen, Steen Garde, Thomas Skov.
1. Valg af ordstyrer: Peter Klitgaard.
2. Valg af referent: Lars Thiesgaard
3. Dagsorden blev godkendt.
4. Referat af mødet 20. marts 2012 blev godkendt.
5. a) Undervisning i e-billet vil ske snart. Carl Christian vil gerne hjælpe
Mette med det.
b) Sidste nyt fra Billetbanderne v/Mette. Banderne synes det går
godt, der er ingen problemer med at besætte vagterne til filmene.
Birthe Hoelgaard har trukket sig, som den der står for biografudlejning til div. arrangementer, Henning Neidhardt har overtaget
opgaven indtil videre. Der er blevet lavet en manual til alt hvad der
sker i cafeen og en telefon-manual til den nye telefon.
Billetbanderne savner en medlemsaften og opfordrer bestyrelsen til
at arrangere en sådan – det er længe siden sidst.
c) Projekt Tisvilde Filmværksted ved Peter. Vi skriver og spørger om
status fra Mette Frigast Olsen.
d) Arbejdsdag 28. april ved Sven. Axel Hartmann står for dagen.
Start 08.30 med morgenmad. Vi skal være færdige senest kl. 15.00
pga. et arrangement i biografen.

e) Sommerbio 2012 ved Anders. Der er god stemning i gruppen.
Sommerbio vil køre 6 uger med 3 forestillinger om dagen.
Operatørerne vil forsøge at dække så mange vagter som muligt,
med Martin som back-up (mod betaling). Operatørerne er også
positive omkring at skulle billettere ved indgangen, og fortælle lidt
inden forestillingen, hvis Sven ikke er der.
6. Huskeliste. Dette punkt blev udsat til næste gang.
7. 20 års jubilæum. Datoen er 26.6.2012. Dagen markeres med spisning,
visning af en film og lidt boblevand. Sven er tovholder for projektet og
arbejder videre sammen med en gruppe, der står for arrangementet. En
gruppe mennesker der var med til at starte Støtteforeningen for tyve år
siden vil blive inviteret med ledsager til denne aften, og de resterende
pladser vil så blive tilbudt de frivillige i en slags ”først til mølle-princip”.
Mere om dette på næste møde.
8. Generalforsamling 2012
a) Hvornår? 2. juni 2012
b) Dirigent? Dennis Duelund blev foreslået, Anders kontakter ham.
c) Nye i bestyrelsen? Det afgøres på generalforsamlingen, hvem der
bliver valgt ind. Bestyrelsen vil ikke komme med anbefalinger
d) Evt. Bestyrelsen udpegede Finn van Hauen til at være den, der på
vegne af bestyrelsen svarer på evt. spørgsmål fra salen i forbindelse
med Visionsgruppen.
9. Årsregnskab 2011.
a) Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro. En reminder til Finn van
Hauen mht. indbetalingskort til kontingentindbetaling. Se referat fra
sidste møde hos Sven Wichmann.

b) Tyrs Væld aps. Der har været manglende indbetaling fra restauratøren
i et par måneder af 2011, og ekstra udgifter til nyt gulv i Bistroen. Derfor
ser det lidt anderledes ud i år end det plejer. Der er et underskud på kr.
30.000, og et skattemæssigt overskud på kr. 2.000, som udloddes til
Støtteforeningen.
10. Perioderegnskab 1. kvartal 2012
Det er nogle meget fine tal. Det går rigtig godt! Til sammenligning:
1. kvartal 2010 70 forest. 1.356 gæster indtægt 92.600 kr.
1. kvartal 2011 65 forest. 1.897 gæster indtægt 116.600 kr.
1. kvartal 2012 93 forest. 3.880 gæster indtægt 321.000 kr.
En stigning på 2.000 gæster i forhold til 2011 og på 2.500 i forhold til
2010. Det er mere end en fordobling!
11. Indledende snak om medlemsfordele ved Peter.
Hvad skal vi gøre for vores medlemmer? Emnet har været oppe flere
gange. Skal der gives billet-rabat? Gratis kop kaffe? En medlemsfordel i
Bistroen? Der skal laves et oplæg. Peter og Carl Christian står for dette.
12. Status ny bygning ifm. Bistroen ved Anders.
a) Tilstandsrapport for ejendommen. Dette punkt tages op på næste
bestyrelsesmøde.
b) Finansiering. Bankerne siger nej tak til at finansiere pga. manglende
mulighed for alternativ udnyttelse af bygningen. Mulighed for finansiering
på andre måder vil nu blive undersøgt, men umiddelbart ser det ikke ud
til, at det kan blive til noget med tilbygningen til Bistroen.

13. Booking gruppe.
a) 1. kvartal 2012 – hvad har vi lært?
Det nye anlæg der giver os mulighed for at få gode film, som folk vil se,
meget tidligere end før, er en klar gevinst. Vi har mere end fordoblet
vores publikumsantal, og en række ekstraforestillinger har været
nødvendige for at dække efterspørgslen. Påsken med dens mange
forestillinger var en stor succes med næsten 1000 publikummer på 5
dage.
De film, der ikke har trukket så godt har været ”Lærkevej”, hvor vi troede
at en TV-serie på film ville være en garant for stor interesse. Filmen var
desværre ikke så god, og folk udeblev. Så TV-serie = succes har vi lært ikke
at regne med fremover.
Dox-Bio har heller ikke været overvældende succesrigt endnu. Men vi
kører sæsonen færdig, før vi evaluerer endeligt.
Hvidsten Gruppen og En Kongelig Affære viser at vores publikum gerne vil
se danske film, når de er gode og væsentlige. Og kan vi have dem på
programmet til premieren eller kort efter, får vi fulde sale og må lave
ekstra-visninger for at dække behovet.
Men alt i alt et succesrigt 1. kvartal, hvor bookinggruppen har truffet
nogle rigtig gode valg mht. film og antal film-visninger, og hvor alle
frivillige har været med på at tage en ekstra tørn. Vi har haft 28 flere
forestillinger end 1. kvartal 2011, 23 flere end 1. kvartal 2010. En
væsentlig aktivitets-forøgelse, med flot økonomisk overskud til følge. En
stor tak til alle!
b) De næste film: HUGO i 3D (flot filmhistorisk film), MARIGOLD HOTEL
(engelsk kvalitetskomedie), PIRATERNE (sjov ler-animation), MIRAKLET I

LE HAVRE (filmperle), W.E. (tiltrækker måske et kvindeligt publikum? Det
håber vi, anmeldelserne har ikke været så gode..), KAMÆLEONEN (politisk
kvalitets film med George Clooney, gode anmeldelser, vi kører den hele
pinsen), LORAX (flot børne-animationsfilm i pinsen)
14. Evt.
CC spurgte: hvis man bruger biografens sal, skal man så også bruge vores
billetsalgs-system? Vi har jo en interesse i at vores system bliver brugt så
meget som muligt.
Gulvet i foyeren skal have et ”shine”. Dette var der enighed om. Anders
tager sig af det.
Henvendelse fra Suste Bonnén om leje af biograffoyeren til
portrætfotografering. Sven tager sig af dette.
Finn reviderer og opdaterer vores prisliste på hjemmesiden (via Karen
Myron)
Anders fremviste en App der kan bruges til vores billetsystem. Det
undersøges om det er investeringen værd.
Tine Thiesgaard vil gerne løses fra opgaven med at lave spilleopgørelser.
Carl Christian taler med Kurt Kristensen om han vil overtage denne
opgave fremover.

Mødet sluttede kl. 22.20.

