Dagsorden for bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro,
den 27. januar 2015 kl. 19.00 i Foyeren.
Til stede: Sven, Anders, Leif, Carl Christian, Margit, Ulla, Finn
Afbud fra: Inger og Tine
Margit og Ulla på invitation fra bestyrelsen, da de afløser Inger som ledelse i Billetbander og cafe-guppe

1. Valg af ordstyrer
Sven
2. Valg af referent
Finn
3. Godkendelse af dagsorden
OK
4. Godkendelse af referat af mødet den 21. november 2014 og 12. december 2014
Referatet mangler fra Inger
5. Driftsnyt – ganske kort – 2 min pr. gruppe
a. Sidste nyt fra billet-banderne
Intet at rapportere. Alle ivrige for at bidrage

b. Sidste nyt fra operatørerne
Nyt lys understøtter teaterstemning i salen. Indringningsklokke ved at blive monteret – også som
”teater gimmick”.

c. Sidste nyt fra teknikken (3D briller – distribution af film – m.m.)
Film kommer over nettet (når det fungerer), men enkelte distributører er meget tunge at danse
med.
Brillerne virker, men enkelte batterier brænder af og til ud midt i forestillingen. Der er ikke andre
muligheder end at kvalitetskontrollere dem løbende.

d. Sidste nyt fra reklame-banden (status ekstra medar. – visitkort)

Der afventes aftale med Niels. Sven kontakter ham.
Ingen synes visitkort er et påtrængende behov.
e. Sidste nyt fra booking gruppen
Vil på sit månedslige møde næste gang evaluere, hvordan det er gået.
Gruppen overvejer at spille mange af de oscar nominerede film. Enkelte er dog for
”amerikanske” til vort publikum.

f.

Regnskab – kvartals regnskab
Afventer udarbejdelse

g. Kultur-foyer – status
Gruppen hviler med skal genstartes. Indtil videre holder Anders fat i stumperne. Relanceringen
skal ikke mere bruge navnet ”kulturfoyer”, men markedsføres som Tilvilde bios
kulturarrangementer. For at styrke vores brand.
h. Markedsføringsgruppe – godkendelse af omkostninger.
Der forelå en liste med tiltag, som alle havde det formål at styrke biografens brand.
Markedsføring sker samlen onkring juni.Pris 28000 kr. Vedtaget.
6. Revurdering af omkostningerne for 2015 ved Tine
Der har udviklet sig en praksis omkring spisekuponer, hvor de får karakter af løn – ikke bare
dækning af den enkeltes omkostningen.Bestyrelsen mener, det er grundlæggende vigtigt at alle
arbejder må samme vilkår – nemlig gratis.
Et forslag kunne være at tilbyde en madkupon til dem, der passer tre sammenhængende
forestillinger og derfor har en omkostning til at få noget at spise. Anders forhandler lidt rundt med
interessenterne for at tilrettelægge en god proces og skabe så få konflikter, som muligt.
Potentielt er hermen skabt en budgetforbedring på ca. 30.000 kr.
7. Forretningsudvalgets arbejdsområde
Der er blever rest spørgsmål om hvad forretningsudvalget laver. Svaret er at forretningsudvalget
skal alene bruges til at forberede bestyrelsesmøder samt at tegne hele biografen i akutte
situationer (hvilket vi hidtil ikke har haft)
8. Nye arbejdsgrupper – processen ved Finn
Forslag om ned sættelse af grupper – bemandet af dem, der vil engagere sig – som
ideudvikling. Skitse til brev godkendt – vil blive rettet til en sidste gang.

Grupperne skal både have et kortsigtet aspekt – nemlig idéer til foråret – og en længere løbende
fordybelse, der løbende leverer tanker om udvikling af biografen. Grupperne opstartes med et
idé møde baseset på Disneymodellen.
Supllerende orientering ved arrangementet den 3. feb. 2015

9. Eventuelt
•
•
•

P-forbud på fortovet skal skiltes tydeligere
Opsætning af midlertidig mobilantenne udsat pga af fornyet nabohøring. Muligvis til marts.
Navneskilte er droppet pga.masser af meninger og lille effekt

•

Der blev peget på, at vi skulle være opmærksomme på den rivende tekniske
udvikling,navnligt på lydsiden, hvor der sker en hel masse i øjeblikket og også de mindre
biografer opgraderer systemerne til f.eks Dolby Atmos. Der var forslag om, at vi har en
mand med på relevant fagmesse for kinoudstyr for en solid bred orientering.
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