Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 29. april 2015 kl. 19.00 i
Foyeren.
Til stede: Sven, Anders, Leif, Carl Christian, Ulla, Finn
Afbud fra: Inger og Tine
Ulla på invitation fra bestyrelsen, da hun og Margit afløser Inger som ledelse i Billetbander og café-gruppe

1. Valg af ordstyrer
Sven
2. Valg af referent
Finn
3. Godkendelse af dagsorden
OK
4. Godkendelse af referat af mødet den 27. januar 2015
OK
5. Underskrift af regnskab 2014
OK
6. Driftnyt – ganske kort – 2 min pr. gruppe
a. Sidste nyt fra billet-banderne og café-gruppen
Intet
b. Sidste nyt fra operatørerne
Det er ikke nemt at få trailere til kommende film. Ofte gemt væk på distributørernes hjemmesider
under forskelligt navn
c. Sidste nyt fra teknikken (distribution af film – Status system batterier briller.)
Der er etableret videoovervågning i foyeren. Teknikken ifm. parabolen er opdateret
d. Sidste nyt fra reklame-banden
Niels Tetzschner har overtaget ansvaret. Der vil blive udarbejdet spilleliste som før.
e. Sidste nyt fra booking gruppen
På trods af mange blockbusters i 2015 kan vi påregne et svært år. Kun 1 uf 10 (Bond) er til vort
publikum. Se bilag 2

f.

Regnskab – kvartals regnskab
Regnskabet fra 1. kvartal var flot – over budget – men der er meget bekymring om de gode
takter kan holde.
For at styrke biografens synlighed i markedet har bestyrelsen besluttet at bevillige ekstra midler
til MAK gruppen (Markedsføringsgruppen) i bestræbelserne på at skaffe flere gæster til
biografen ligesom vi har besluttet at opfriske foyeren. Disse omkostninger er ikke medtaget i det
oprindelige budget for 2015. Det er håbet at der tilsvarende kan skaffes indtægter via fonde eller
flere støtteforeningsmedlemmer.

g. Kultur-foyer – status
Skrinlagt til efter sommer
h. Markedsføringsgruppe
Mange ting sat i gang og har vist sig mere omfattende end først antaget. Resultatet tegner sig til
at blive rigtig godt.

7. Diskussion omkring spisekuponer
Der er forhandlet en ny forordning for ”aflønning” – se bilag 3. Der er tage om en budgetmæssig
nødvendighed og en præcisering af reglerne, så de håndteres ens i hele huset.
Stramningen har skabt modstand i operatørgruppen, men bestyrelsen er ikke indstillet på
særordninger for nogen grupper. De nye korrektioner vil blive sat i gang efter sommerferien.
8. Generalforsamling 2015
a. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg: Finn, Carl Christian, Tine, og Anders og vil gerne genvælges. Inger træder
ud og bestyrelsen anbefaler Margit valgt til bestyrelsen samt Ulla som substitut
b. Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen anbefaler stigning fra 225 til 250 kr.
c. Hvad skal foreningen hedde? Forslag fra frivillige vedhæftes
Bestyrelsen var meget glad for de mange gode forslag fra de frivillige og indstillede Tisvilde
Bio´s Venner til vedtagelse på generalforsamlingen i maj.
d. Eventuelt
9. Kort fra MAK ved Leif
Leif oplyste, at han nu ville bede sin kontakt om at levere retningslinjerne for layout så kommende
tryksager får fælles grafisk identitet.

Der var kommet forslag (Bilag 5). om en kampagne i foråret og sommeren for at skaffe flere venner.
Og efter sommer en ny kampagne med det formål at sælge faciliteter. MAK gruppen arbejder videre
med de forskellige muligheder og fremlægger senere det endelige resultat for bestyrelsen.
10. Eventuelt
Der søges om midler til facaden fra Sjællandske Medier. Sven og Leif leverer budgettallene snarest
til Finn – evt. med kommentarer. Ansøgning skal ind medio maj
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