Referat for bestyrelsesmødet i Tisvilde Bio’s Venner, den 19. oktober 2015 kl. 19.00 i foyeren.
Ingen afbud:
1. Valg af ordstyrer
Anders
2. Valg af referent
Finn
3. Godkendelse af referat af mødet den 22. september 2015
Rent praktisk - Hvis der kun er små rettelser til referatet ryger det på nettet uden at der laves en ny
godkendelsesrunde.
4. Driftsnyt
a. Sidste nyt fra billet-banderne
Kæmpe ros for den flotte nye manual, som Ulla og Margit har lavet.
b. Sidste nyt fra café-gruppen (udvidet sortiment af slik og chokolade)
Nyt slik afprøvet med moderat succes. Der laves nu også et forsøg med familiepakker.
Det største salg i efterårsferien var ca. 100 børnebægre med popkort. Nr. to på hitlisten var vand!
c. Sidste nyt fra operatørerne
Der var afholdt fælles oplæringsmøde den 17. oktober. Flere af oplæringsinitiativer fortsætter.
Blandt andet sikres at der er tilstrækkelig backup på indlægning af film, ligesom viden om det
nye Micro Port anlæg og Blu-ray afspilleren spredes på flere.
d. Sidste nyt fra teknikken
Det blev præciseret at reklamestart er annonceret tidspunkt – f.eks. kl. 20.00 præcis.
Tidsproblemet er største for 3D, der tager en del tid at udlevere.
Endvidere at der ikke sættes danske undertekster på danske film.
e. Sidste nyt fra booking gruppen
Næste filmtræf ult. november på Fisketorvet.
Der spiller pt. film, som næsten 100% overlapper Dagmar. Det synes af være et godt valg. Ros til
Bookinggruppen.

f.

Regnskab – 3. kvartal 2015
Vi har rundet 450 medlemmer. Plus 139 siden nytår og plus 119 siden kampagnestart. Det er
over forventning. Regnskabet for 9 måneder er flot. Og det skal det også være, for at vi kan stå
imod i ringere tider.

g. Kultur-foyer
Der er nu et arrangement hver måned frem til og med april 2016. Forslag om at der er en
biografreklame for foyerens program hver måned.
h. Markedsføringsgruppen
Plakaten hos Thomas afventer et godt billede af facaden.
Designmanualen udgivet med forslag om skrifttypen Optima som overskriftsfont. Det mødte
modstand, da fonten ikke findes på Word til PC. Leif undersøger hvor og hvordan fonten kan fås

i.

Indretningsgruppen
Forslag om at genstarte processen om nyt lys i Foyeren. Tine inviterer til møde.
Ligeledes forslag om udvidelse af Cafeens salgsareal. Det ser Margit på.

5. Forventningsafstemning strategimøde den 24. oktober 2015
Mødet på lørdag skal først og fremmest føre til, at bestyrelsen deler en fælles historie om, hvordan
biografen skal udvikles i de kommende år.
En historie, der kan formidles til hele frivilliggruppen, og som skaber energi og engagement. Og en
historie, der fører til en konkret handlingsplan med flueben, som kan hakkes af.
Programmet er mest en kreativ snak kombineret med små teamopgaver, der kan klare hovedet og
styrke teamfællesskabet.

6. Opfordring og samarbejde
Der er i dagligdagen mange små konflikter, som skyldes af tovholder-områder ikke respekteres. Der
er behov for at få samarbejdet til at fungere bedre. De første skridt kan måske tages på
strategiseminaret.
7. Eventuelt
Intet
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