Referat af bestyrelsesmøde i Tisvilde Bios Venner
lørdag 29. april 2017 kl. 9.00 i foyeren
Til stede: Vibeke, Tine, Leif, Anders, Mads, Anne og Peter (gæst)
Fraværende med afbud: Finn og Lars

1. Velkommen ved formanden
Vibeke bød velkommen
2. Valg af dirigent og referent
Vibeke blev dirigent og Anne referent
3. Godkendelse af referat fra møde 11. marts 2017
Anne tager kontakt til Finn, så enkelte justeringer bliver indarbejdet. Referatet lægges frem til
godkendelse på næste møde
4. Status på planlægning af biografens 25-års jubilæum v. Leif
Leif gav en orientering og meddelte, at gruppen er udvidet med Pernille Munk Skydsgaard.
a. Borgmesteren deltager på selve dagen 26. juni
b. Tirsdag aften er der opera. Leif orienterer Annemarie herom
c. Lørdag aften afholdes fest for de frivillige, hvorfor der ikke vises film
d. Margit informeres og involveres, hvis cafeen skal have udvidet åbningstid. Det samme
gælder ophængning af plakater
e. Bookinggruppen efterlyste en filmplan for ugen. Det blev aftalt, at jubilæumsgruppen
kontakter Kurt Valery vedr. ”jubilæumstekst” på løsblad for juni måned
f.

Der blev fremsat forslag om og besluttet, at der hvis muligt udgives et særnummer af
Tisvilde Nyt medio juni med Mads som tovholder

Der blev udtrykt bekymring for tidshorisonten mhp markedsføring af de mange aktiviteter.
Gruppen vil undervejs orientere bestyrelsen om afviklingen af jubilæumsugen.
5. Gennemgang og underskrivelse af årsregnskab v. Anders
Anders gennemgik regnskabet, som viser biografens bedste nogensinde. Regnskabet viser også, at
der er potentiale til en større omsætning i cafeen. Der blev stillet spørgsmål til udgiften til
Kulturfoyeren.
Regnskab blev godkendt og underskrevet

6. Orientering vedr. evt. udskiftning af biografens tag v. Vibeke
Tagkonstruktionen er blevet gennemgået af en ingeniør. Hele taget skal udskiftes evt. i foråret
2018. Loftet i biografen bliver ikke rørt, hvorfor der kan vises film, mens der arbejdes med taget
7. Beslutning vedr. indkøb af teknisk udstyr
Punktet var sat på dagsordenen på baggrund af en henvendelse fra Kurt Valery. Det blev besluttet
at der nedsættes en gruppe, der skal analysere det samlede behov vedr. teknik. Mads indgår i
gruppen sammen med Kurt og Leif, og Jens og Ole spørges, om de vil deltage
8. Orientering vedr. generalforsamling v.Vibeke
Vibeke har også været formand i Tyrs Væld, og Anders har været direktør. Begge fratræder, hvorfor
den nye bestyrelse på deres første møde anbefales at træffe beslutning om, hvordan bestyrelsen vil
være repræsenteret i Tyrs Væld. Det vil være naturligt, om bestyrelsens kasserer er
medlem/observatør
Valg af formand for Tisvilde Bios Venner skal finde sted direkte efter generalforsamlingen
9. Opfølgning på opgaver i forbindelse med Anders´ udtræden af bestyrelsen v.Anders
Anders takkede for de mange år i bestyrelsen.
Han nævnte de opgaver, der endnu ikke er uddelegeret. En vigtig opgave er kontaktperson til
Tisvilde Bios Bistro.
Anders mindede om, at der tidligere er besluttet at gennemføre en ny kundeundersøgelse magen
til den, der blev foretaget for tre år siden.
Anders forsætter en tid endnu som ansvarlig for E-Billet og vil fortsat være en slags konsulent.
Anders anbefaler, at den nye bestyrelse vurderer, om annonceudgifterne i Ugeposten på 70.000
årligt fortsat er relevant
10. Evt.
a. der er flere gange oplevet at der er forkert tekst på det udendørs billboard
b. Foyerens indretningsgruppe indkøber magneter og rammer til plakater. Margit og Svend
informeres
c. første møde i den nye bestyrelse er onsdag 24. maj 2017 kl. 17.30 i foyeren

1.maj 2017 - Anne

