Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 29. august 2012 kl. 19.30 i
foyeren.
Til Stede: Steen, Mette, Carl Christian, Sven, Helle, Anders og Finn
Afbud fra: Lars, Tine og Peter (alle tre på filmtræf i Svendborg) samt Henning, Charlotte, Kurt og Janne

1. Valg af ordstyrer
Steen

2. Valg af referent
Finn

3. Godkendelse af dagsorden
OK

4. Godkendelse af referat af mødet den 24. juli 2012
OK

5. Bordet rundt:

a. Sidste nyt fra billet-banderne ved Mette
Mette fortalte, at hun trak sig fra bestyrelsesarbejde og opgaven som fælles bandeformand pga. for
mange gøremål. Hun bliver som tovholder i bande 4 og deltager stadig gerne i sommer-bio o. lign.
Bestyrelsen (Anders) overvejer, hvordan Mettes mange opgaver skal dækkes ind igen. CC kan i alle
tilfælde overtage kontakten til operatørerne.
b. Evaluering af Sommer-bio 2012 ved Anders
Der havde været evalueringsmøde med alle, der deltog i sommer-bio, og Anders kunne referere, at
der var enstemmig mega begejstring for arrangementet. Ikke alene havde vi tjent en netto avance på
ca. 180.000 kr. på de seks uger, men der var god træning til alle i at bruge systemet, og der var fin
stemning og energi over hele linjen.
Et par imponerende tal – vi havde på seks uger 4877 gæster, 125 forestillinger og en belægning på
49 %. Cafeen bidrog med en omsætning (uden moms) på knapt 75.000 kr. Topscorer var ”Ice Age 4
i 3D som 944 var inde og se, medens 607 så den i 2D!
Af enkeltstående læringspunkter kunne nævnes, at belægningsprocenten var lidt højere for 3D end
for 2D. Måske skal der næste år justeres lidt, så der spilles lidt flere 3D forestillinger.

Det havde også vist sig, at det var nødvendigt at have i briller nok til at dække to udsolgte
forestillinger i træk. Beholdning pt. ligger på ca. 140 stk. CCM fik opgaven at sikre, at vi har dem, vi
skal bruge.
CCM havde før sommer leveret en e-billet manual. Der var over sommer kommet enkelte forslag til
rettelser. Der var derfor udarbejdet en version 1.1 til fælles afbenyttelse
Operaforestillingerne var helt udsolgt. Det var måske en idé at øge med flere næste år.
En sidste pointe var den, at filmene måske kunne trække flere, hvis de alle syv blev spillet hver uge.
Det støder på gamle vaner hos distributørerne, hvor der er en ugentlig minimumsdebitering, som jo
stammer fra den gang, der var tale om, at man lagde beslag på dyre spoler.
I virkeligheden er det både til udlejernes og biografens interesse at få flest mulig ind – så vi skal
bestemt udfordre sådanne gamle tankesæt i den kommende tid.

c.

Ekstra stole i biografen ved Sven

Afventer pris fra smeden – kommer en af de nærmeste dage.

d. FMMB
FMMB arbejder med at reducere den fælles forsikring af filmruller under transport. Nye tider trænger
sig på .
Steen refererede at konkurrencestyrelsen sidste år havde været ude med riven for at undersøge om
distributørerne havde dannet ulovlige karteller. Der var ingen afgørelsen endnu.

6. Booking gruppe

a) De næste film
Vi planlægger en meget DANSK oktober med Efterårs-bio, hvor vi - som i Sommer-bio - spiller 3
gange om dagen i hele efterårsferien.
Oktobers film er KAPRINGEN (Ny dansk thriller) efterfulgt af MARIE KRØYER (Ny dansk film, Bille
August, om Skagensmalerne) hver aften i Efterårs-bio.
Sidste weekend i efterårsferien går vi over til at vise Hella Joofs nye komedie: SOVER DOLLY PÅ
RYGGEN, som vi kører med to forestillinger både lørdag og søndag.
Begge disse danske film har vi på plakaten ca. en uge efter deres premiere, og folk har derfor hørt
om dem før de kommer på ferie. Det er begge to rigtig gode film, der har potentiale til at blive en
succes.
Om eftermiddagen i Efterårs-bio viser vi FAR TIL FIRE TIL SØS. Vi havde et fint resultat på Far til
Fire sidste år. Vi spiller en del dage to gange, dvs. kl. 14.00 og 16.30. Sidste år spillede vi den jo "for
mange gange", og det har vi så rettet op på til i år.

7. Arbejdsdag den 13. oktober
Sven er tovholder på dagen. Der var forslag om fremover at lægge dagene fast – f.eks. anden
lørdag i april og første lørdag i oktober.

a. Liste med opgaver
Der udarbejdes på forhånd en liste over opgaver – og er der brug for særlig ekspertise skaffes den
på forkant. F.eks. elektrikerarbejder.
Indkøb af materialer planlæges også på forhånd af dem, som har påtaget sig en opgave.
Lige her og nu fører Anders en liste til oktober 2012.
Specielt blev det vedtaget at lave en aktivitet, der går ud på at reparere (lappe og sy) alle stolene.
Når sæderne er hele og funktionsdygtige, vil vi kunne få alle sæderne rengjort samlet. Ifl. tilbud
ligger det på omkring 11.000 kr. inkl. et rense-kit til brug for efterfølgende rensning af enkeltpletter.

8. Når kassen gøres op
Der var rejst tvivl om nødvendigheden af at gøre kassen og regnskabet for forestillingen op straks.
Det skal understreges, at det er uden for debat, at kassen skal være gjort op samme dag, som
forestillingen vises. Vores e-billet system kan ikke håndtere, hvis kassen først gøres op dagen efter.

9. Belønning af de frivillige ved Anders
Der arbejdes stadig med at finde et retfærdigt aflønningssystem for alle frivillige. Blandt andet
undersøges om det er muligt at give alle de frivillige fribilletter. Det er der muligvis hjemmel for at
gøre gratis i rimeligt antal ifl. vores aftaler.
Dette emne ville Steen rejse i FMMB

10. Nye harddiske ved Carl Christian
Sommeren blev klaret med den diskkapacitet, vi har. CCM fik til opgave at beslutte, hvornår vi skal
konvertere. Regningen for en fordobling ligger formentlig omkring 10.000 kr.

11. Medlemsfordele for støttemedlemmerne ved Finn
Udgået pga. af Peters fravær

12. Arrangementer for de frivillige – hvornår og hvordan
Det blev stillet forslag om at genoptage en gammel tradition med to årlige lørdags morgenmøder
med alle frivillige, hvor der kan udveksles synspunkter om stort og små. Det blev også foreslået, at
de blev lagt, så de også kunne bruges til at rekruttere frivillige til arbejdsdagene.

Der blev også foreslået, at der bliver holdt en særlig filmaften hver vinter med film for alle frivillige
Begge forslag for at understøtte sammenholdet og øge fællesskabet omkring biografen
.
13. Eventuelt
CCM fortalte, at det var til stadig irritation, at distributørerne fremsendte nøgler så sendt, at det var
en kamp om at blive klar til visning. Også dette ville Steen gå til FMMB med.
CCM nævnte at brille-vaskeren fungerede dårligt (med for stort kemikaliefirbrug) og servicen fra
sælgerne var lige så elendig. Der ville komme servicebesøg en af de nærmeste dage.
Der var forespørgsel fra Molefonden, om vi kunne arrangere et støttearrangement for molen.
Konklusionen på debatten var, at vi ikke er klar til at dele fondsmidler ud, da der var store behov for
finansiel robusthed i forhold til biografens egne udfordringer. Ligeledes var der ikke klarhed over
hvilke retningslinjer bestyrelsen ville følge i bestræbelserne for at støtte andre. Den debat skal
bestyrelsen tage ved lejlighed.
Men Molefonden skal være velkommen til at leje faciliteterne og arrangere noget på egen hånd.
Sven og Anders tager kontakt med molefonden for at hjælpe dem.
Der blev stillet forslag om ved lejlighed, når der er bedre fremmøde, at drøfte hvilke kriterier, vi skal
lægge til grund, når vi går ind i at støtte noget.

6.9.2012 Finn

