Referat bestyrelsesmødet i Tisvilde Bio 24. maj 2016
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
Anders.
2. Valg af referent
Bente.
3. Godkendelse af referat af mødet den 18. april
Referatet blev godkendt.
4. Ny vinkel på valg til driftsgrupperne ved Finn
Det blev drøftet, hvordan der kan implementeres demokratiske praksisser og kompetenceudvikling i
driftsgrupperne : Årlige valg eller rotation til tovholderposten, back up-funktion for tovholder.
Det blev besluttet jf. drøftelse under eventuelt på forrige bestyrelsesmøde, at tovholderne sørger for, at
der årligt afholdes valg til posten som tovholder. Anders formulerer notat, som sendes til grupperne.
5. Spisekuponer ved Margit
Margit deltog ikke i mødet pga. rejseaktivitet.
Det er allerede besluttet, at tre på hinanden følgende vagter udløser en spisebillet til Bistroen på dagen,
hvor man har haft de tre vagter (værdi 100 kr. svarende til den faktiske pris for en husmandskost til 125 kr.)
I tilfælde hvor Bistroen er lukket, er man velkommen til at købe take away for 100 kr. Bilag herfor lægges i
biografen, hvorefter Anders refunderer beløbet.
6. generalforsamling
Der er brug for en operatør til generalforsamlingen 28. maj. Anders bad Leif sørge herfor.
7. Prioritering mellem vores mange aktiviteter (live opera – Kulturfoyer)
Bestyrelsen har i løbet af det sidste år diskuteret prioriteringen af vores mange aktiviteter, som af og til
kolliderer datomæssigt, hvorfor planlagte aktiviteter må enten aflyses eller udsættes.
Det blev besluttet, at når booking i kalenderen er foretaget, kan der principielt ikke bookes andre indkomne
aktiviteter på den bookede dato.
8. Vi mangler tovholdere til salg af reklamer og udlejning af biografen
Anders oplyste, at der mangler tovholdere til de to områder.
9. Eventuelt
* Det blev foreslået, at der etableres et arkiv med billeder fra biografen (i høj opløsning) til brug for fx PRformål. Billederne gøres tilgængelige i dropbox. Den nye bestyrelse sørger for at organisere og
implementere tiltaget.
* Flyer i pdf-format til nye frivillige v. Kurt Valery og Bente er på trapperne.
* B2B-koncept er udarbejdet. Den nye bestyrelse overtager opgaven vedr. implementering.
Bestyrelsesmødet d.d. blev det sidste for den nuværende bestyrelse. Margit, Sven, Ulla og Bente udtræder
og nye kandidater vælges ved generalforsamlingen 28. maj. Sven takkede for et godt år. Der blev kvitteret

over et glas vin og hyggelige historier.

