Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 20. November 2017
Tisvilde Bios Venner
Mødet afholdtes kl. 19.00 i biografens foyer.
Tilstede: Anne Nyholm (formand) AN, Peter H. Petersen (kasserer) PHP, Finn van
Hauen FH, Leif Tuxen LT, Tine Miehe-Renard (suppleant) TM-R,Mads Egmont
Christensen MEC, Lars Hermann LH og Jacob Trock JT
Afbud: Court Christoffersen (næstformand) CC, Pernille Skydsgaard PS og Anders
Gerner Frost (suppleant) AGF.
1. Valg af dirigent og referent
AN og MEC
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra møde 2. oktober 2017
Referatet godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde
i)
Tyrs Væld og tagprojektet v/PHP
Tilbud på 724.000 + moms fra TT i Frederiksværk akcepteret.
Arbejdsperiode fra 1/2 til 1/6 2018. Herefter dagsbøder. Tyrs Væld har
afsat 15% i reserver.
ii)
Operaforestilling og lyd v/LT
Bekendt af LT fra Nordisk Film har gennemgået hele biografens
lydanlæg. Det er godtgjort, at DCP’en var årsagen til den dårlige lyd ved
den pågældende operaforestilling.
Alle parametre var i orden ved efterfølgende test.
iii) Tisvilde Bio’s Venner v/MEC
Connie Bauer (CB) fra Kulturfoyeren vil gerne indgå i et samarbejde, og
MEC sætter møde op mellem CB, TMR og sig selv.
AN understregede vigtigheden af, at initiativerne blev gennemført så
snart som muligt. Det første allersenest i januar i det ny år.
Tilbagemelding til AN senest 1/12 med henblik på udsendelse af julebrev
til Tisvilde Bios Venner.
Vedrørende yderligere skriftlig information til TBV undersøger JT om det
er muligt at anvende den nuværende facebook-info til genetablering af
det almindelige nyhedsbrev.
PHP udarbejder mail-adresse-liste over TBV.

5. Regnskab for 3. kvartal v/PHP
Gennemgang af eftersendte bilag. Regnskabet bedre end budgetteret, men
dårligere end resultatet i 2016, som det var forventet jf. budgettet for 2017.
Efter bemærkninger om 50% nedgang af kontingenter jvf. punkt 79 og færre
personaleomkostninger blev regnskabet taget til efterretning.
6. Forslag til budget 2018 v/PHP
Gennemgang af eftersendte bilag. Idet der skal afskrivninger ind i budgettet
ville PHP udarbejde nyt budget til næste møde.
Det blev ligeledes fastslået, at der skal udarbejdes revideret budget efter
afslutningen på reparationen af taget.
7. Ansøgninger
a) Status v/AN
 vedr. ansøgning til With-NielsensFond er der kommet afslag. I svaret
fremgår det, at vi opfordres til at søge i 2018, hvilket vi vil gøre i januar
2018.
 vedr. Filminstituttet. Der ventes svar i løbet af en uge.
 Vedr. LAG (Lokale Aktions Grupper) Der kan søges om støtte til lydforbedringer, men først i 2018
b) Forslag til tekstannoncering vedr. sponsorstøtte i Tisvilde Nyt mm v/JT
Tisvilde Nyt har deadline først i december, og der skal udarbejdes tekst –
som primært er rettet imod lokale virksomheder - hvoraf det fremgår, at vi er
i gang med en opgradering af biografen og gerne vil vide ”om der er nogen,
særligt af de sponsorer, der tidligere har hjulpet, der vil være med?”
Vi skal være opmærksomme på sammenfaldet mellem en generel
opgradering af biografen og installationen af nye stole, men stolene skal
umiddelbart nævnes i samme moment.
Mindste bidrag er kr. 5.000 og PHP fastslog, at vi – udover den samlede
støtte fra private sponsorer – ialt håber på 200.000 fra Filminstituttet og
300.000 fra kommunen til hele opgraderingen.
Det blev konkluderet, at AN skriver oplæg til tekst til JT i løbet af de næste
14 dage.
8. Evaluering af onsdagsåbent. Fra 1/1 2017 besluttede den tidlige bestyrelse
at udvide visning af film i de stille perioder med visning om onsdagen. Skal
dette fortsætte? v/AN (bilag vedhæftet)
Idet bestyrelsen tilsluttede sig LH’s bemærkning om ”at folk har vænnet sig til
onsdagen”, anbefalede AN, at vi fastholder visningen, mens JT foreslog, at vi
endvidere observerede fredagen, som har vist faldende tendens. Begge dele blev
vedtaget.
9. Tisvilde Bios billetpriser. Nordisk Film har meddelt, at minimumslejen
forhøjes fra 1. januar 2018.

Forslag: billetprisen for aftenfilm op til 2 timer sættes op fra 75 til 80 kr.
v/AN
Forslaget blev vedtaget. Træder i kraft 1. januar 2018.
10. Resultat af brugerundersøgelsen i uge 41/42 og evt. opfølgning v/JT
JT gennemgik resultaterne. Der var indhentet 228 svar, som repræsenterede 2025 % af de besøgende. Ingen overraskelser, men det står klart, at ”PÆREN”
havde påvirket statistikken. JT mente, at der efter alt at dømme forholdsvis
enkelt kunne laves en remake af undersøgelsen.
11.Frivilligfest 6. februar 2018. Nedsættelse af udvalg v/AN
AN redegjorde for festens forløb og det blev vedtaget, at LT og CC laver oplæg
til den festens samlende aktiviteter. TM-R og AN vælger film til aftenen.
12. Liveoptræden i biografen 14 dage i juli v/LT
Projektet sættes på standby. Kan evt. tages op igen i 2019.
13.Styrkelse af fællesskabet og den sociale sammenhængskraft blandt de
frivillige – herunder rekruttering.
Punktet udgår.
14.Evt.
PHP vil gerne have en advokat til at se på foreningens kontrakter.
De tilstedeværende lovede alle at være behjælpelige med forslag til advokatbistand, og man enedes om, at det var af allerstørste vigtighed, at bestyrelsen
fik etableret et samarbejde med en lokal og interesseret advokat af”rette
støbning”.
15. Næste møde
Mandag den 15. januar 2018 i foyeren.

