Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 20. marts 2012 hos Sven.
Afbud: Henning , Janne, Anders, Thomas
1. Valg af ordstyrer.
Peter
2. Valg af referent
Finn
3.

Godkendelse af dagsorden

ok.
4. Godkendelse af referat af mødet den 21. februar 2012
Ingen kunne huske hvad beslutningen var ifm. Hjernebarnet. Har vi doneret én eller to forestillinger.?
Heraf kan uddrages den lære, at vi skal være mere omhyggelige med at notere beslutninger i referaterne.
5. Bordet rundt:
a. Posthus ved Steen
Afslag fra kommunen med begrundelse i kommunalfuldmagten. Hvis ikke PostDanmark vil betale
yderliggere 4000 kr. pr. måned er sagen skrinlagt.
b. Arbejdsdag 28. april ved Sven
Mange stole trænger til rensning eller ombetræk. Loftet trænger allerede igen til at blive støvsuget.
Axel styrer dagen. Sven og Thomas gennemgår listen af opgaver inden.
c. Undervisning i e-billet ved Mette
Ikke igangsat endnu, men haster efterhånden. Mette og CC sætter små hold i gang
Der er behov for større kvalitetskontrol for daglige opgaver. CC laver en huskeliste, som alle kan lære at
krydse af
Debat om hvorvidt vi skulle invitere Hvalsø til en fælles debat med overskriften ”Hvordan opbygger og
vedligeholder vi kompetencerne i korpset af frivillige?”.
Pt. er der lukket for tilgang til banderne, så vi kan får kompetencerne op først.

Mette nævnte at nyt udstyr skal aftales med banderne og foyergruppen før det købes og igansættes. Eller
går det hele agurk.
6. Huskeliste
Visning af trailere er for dyrt – og uhensigtsmæssigt. Punktet fjernes fra listen
Plakatsøjle i byen droppet. Punktet fjernes fra listen
Udvidet logo med ”Din biograf i Gribskov Kommune” sættes på hjemmesiden, ugeposten mv. (Finn)
Jobs på hjemmesiden ajourføres (Finn)
Filmklub – nyt indhold til hjemmesiden kommer om nogle måneder (Sven)
Navnebeskyttelse hænger i bremserne hos Steen
Ekstra stole. Der er plads til 21 (12+9). Der hentes tilbud lokalt og hos en standardleverandør. Sven
bemyndiges til at sætte opgaven i gang hvis prisen er overkommelig.
Egenkapital – punktet udskydes til Anders er der.
Kalender er løst. Punktet fjernes fra listen.
Kaffemaskine er indkøbt. Punktet fjernes fra listen
Teleslynge er undersøgt og egentlig droppet, men Lars ser lige på det igen.
EM fodbold. Ikke aktuelt endnu. (Thomas).
Flyglet står hvor det står. Lysestagen fjernes fra synsfeltet. Stilles ind til siden under forestillingen. Punktet
fjernes fra listen
Tavle med digitale sponsorer er bestilt til ca. 2000 kr. Punktet fjernes fra listen

7. Diverse punkter ved Mette
Mette havde fået sure reaktioner over at Hvidstengruppen var lukket for fribilletter. Dette hænger sammen
med den generelle drøftelse af en fair belønningsstruktur. Gruppen med belønningstruktur må komme med
et oplæg. Gruppen består af Sven, Mette, Anders og Finn.
Det blev vedtaget at billetbanderne har ansvar for brillerne. De vaskes som noget af det første man gør, når
man møder på en vagt.

8. Status ny bygning ved Sven
a. Tilstandsrapporten
Vi har fået en sag på nakken fordi væggen i biografen buer. Kommunen har været forbi med en udtalelse
om at den bør repareres inden for en 3-5 år. Der er derfor behov for at repetere historikken omkring
muren. Det vil være uhensigtsmæssigt at lave en sag ud af det, hvis muren faktisk har sat sig for længst og
har været stabil i et halvt århundrede. Sven går på jagt i arkiverne, hos Jørgen Madsen m.fl.
Tilstandsrapporten er i øvrigt ved at være færdig – der mangler en vurdering af taget over bistroen, hvor
ingeniøren ikke kunne komme ind. Der er ikke noget alarmerende.
Det er meget vigtigt at få en realistisk plan for vedligeholdelse 10 år frem, fordi vi har behov for at tjene og
at hensætte årlige beløb, der også på de lange sigt dækker udgifterne.
b. Finansiering
Æblehaven er tidligt en mulighed i 2013.
Peter anførte at han var bestyrtet over den måde, som sagen var blevet drøftet og igangsat på. Finn mente,
at det er helt uforsvarligt at belaste balancen med et så stort byggeri uden bankgaranti, der giver sikkerhed
for lejen.
Da Anders var fraværende må både processen og planerne vente med en videre drøftelse.
9. Bestyrelsens arbejdsproces ved Finn
Oplæg blev drøftet. Bestyrelsens alvorligste problem med at få møder til at fungere bedre kommer af, at
der ikke hårdt nok skelnes mellem orientering og beslutning. Det er derfor første prioritet at øve sig på det.
For at understrege at dette er et arbejdsdokument – ikke et juridisk bindende dokument – blev det
besluttet at overskriften ændres til ”Guidelines for bestyrelsens arbejde” – og ikke ”Forretningsorden”.
Punkt 1e udgår.
Sagen kan derefter besluttes på næste møde.
10. Booking gruppe
a. Evaluering af de viste film
Hvidstengruppen
Decendants
Min søsters børn
The artist
Jernladyen

Forevisninger
8
5
3
5
6

Gæster
613
331
54
310
360

Første kvartal 2011 havde 65 forestillinger, 1900 gæster og en belægning på 36%

Belægningsprocent
96
83
23
78
75

Første kvartal 2012 til og med 20. marts havde 75 forestillinger, 3353 gæster og belægning på 56%
Super. Det kan ikke være mere fremragende
b. Tanker om de valgte film for den kommende periode
Programforslag fremlagt. Fuld opbakning til Lars linje.
Der er behov for lidt bedre varsel til Lars, hvis der opstår behov for ekstraforestillinger.
Der er behov for bedre rengøring, når vi har flere forestillinger og langt flere gæster inde. Daglig
toiletrengøring og to ugentlige gulvvask. Anders finder forhåbentlig en løsning

11. Biografreklamer
Finn m.fl. kaster håndklædet i ringen mht. til at canvasse det lokale erhvervsliv. Sven ser på om der kan
skaffes en professionel sælger, der mod provision kunne tegne reklamer.
Steen havde solgt Danske bank på billetreklamer året ud for 6.000 kr.
12. Eventuelt - orientering
a. Modtaget 100.000 kr fra Staten – dermed er alle pengene indgået
b. 134 ud af 160 biografer i Danmark overlevede digitaliseringen
c. Hold back perioden skrumper og samtidig er der fra konkurrencestyrelsen kommet fokus
på om der er tale om ulovlige kartelaftaler. Det er svært at vurdere om det er en trussel, da
vi jo med digitaliseringen får fat i dagsaktuelle film, og derfor ikke er så sårbare som
tidligere.
d. Vi glæder os over vi ikke investerede i sølvlærred, som tilsyneladende giver en dårlig
billedkvalitet i store områder af en biografsal.
13. Markedsføring – ekstra drøftelse
Mange støttemedlemmer har endnu ikke betalt på ny, og de nye sponsorer er ikke kontaktet om
medlemskab endnu. Der er behov for at få alle over på PBS, så det går helt automatisk. Det kunne tænkes
sammen med at medlemskort der tydeliggjorde medlemskabet og tilførte ekstra værdi. (Anders og Finn og
hvem der gerne vil – udvikler en plan)
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