Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. januar 2017
Tisvilde Bios Venner
Mødet afholdes kl. 19.00 hos Vibeke, Ullersvej 5, 3220 Tisvildeleje
Afbud: Anders

Dagsorden
1. Velkommen ved formanden
2. Valg af dirigent og referent
Vibeke og Finn
3. Godkendelse af referat fra møde 24. oktober 2016
OK
4. Elevatortalen og den videre implementering i foreningen. V. Tine, Finn og
Lars. Bilag vedhæftes
Talen holdes af Vibeke som led i almindelig velkomst den 7. feb. 2017 kl. 18,
hvor der er film og spisning for alle frivillige. Kan evt. sendes rundt med den
efterfølgende mail, hvor der indkaldes til workshop.
Endvidere lægges den på nettet (hvor der er behov for lidt oprydning!)
5. Forslag til fejring af biografens 25 års jubilæum. V. Lars og Leif
Der var enighed om at planlægge en festuge fra mandag (selve dagen) til
lørdag aften. Præget af energi og opfindsomhed.
Der var også enighed om, at det først og fremmest var et markedsføringstiltag
– for at skabe opmærksomhed op til sommeren, blandt andet ved maksimal
eksponering i pressen og rundt om i byen og oplandet.
Der var ligeledes enighed om at ugen struktureres for hver dag med
familiefilm, historiske film og kulturindslag samt toppopulære gode film fra de
25 år.
Der var en kolossal mængde af gode ideer til arrangementer - f.eks.















”Mine aftener i Paradis” på dagen
Fyrværkeri lørdag aften
Lars Thiesgaard taler mange stemmer
Fussi – om filmhistorien
Plankebøffer i Bistroen el.lign. fra tiden. Måske fødselsdagsrabat
Præmierede film
Om digital og analog lyd
Udstilling af rekvisitter
Pynte foyer og sal op
Snaks
Quiz
Det originale billetsæt
Besøg af borgmesteren og andre kendisser

Mht. organiseringen var der også enighed om at invitere til kreativ workshop
den 25 februar kl. 10 (skitse vedlagt indkaldelsen). Formålet skal være at
inddrage så mange som muligt i afviklingen af aktiviteterne i fødselsdagsugen.
Og også at få skabt en overflod af gode ideer, hvoraf de allerbedste så kan
gennemføres.
Til dagen fremlægges rammerne, så der er en klar forventningsafstemning
omkring, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Ikke mindst økonomiske rammer.
Indbydelsen går ud dagen efter festaftenen den 7. februar.
6. Orientering vedr. opfølgning på vedligeholdelse af Tisvilde Bios Venner. V.
Vibeke
Vibeke informerede om et samarbejde, der skal finde sted med Kultur Foyeren
for at vedligeholde gruppen.
7. Orientering vedr. nye stole til biografen. V. Vibeke
Der er tilbud inde til omkring 200.000 kr. Vi forsøger at forbedre økonomien
ved ”salg” af hele rækker til f.eks.15.000 kr.
Vi retter den indsats mod virksomheder og fonde – ikke vennerne. Det
undersøges om filminstituttet giver tilskud til den form for fornyelse.
Måske kan gamle stole sælges for 100 kr. pr. stol.
Der holdes ”prøve-sidning” den 4. og 5. februar (efterfølgende udsat til senere

på måneden)
8. Forslag til mødedatoer i 2017. V. Vibeke
Se bilag
9. Ny kasserer. Information samt forslag til indtrædelse i bestyrelsen. V.
Anders
Anders er stoppet som kasserer ult. 2016 og ny kasserer er Peter Højslev, som
deltager i de følgende møder og derefter (formentlig) vil kunne meldes ind i
bestyrelsen til generalforsamlingen.
Anders fortsætter i bestyrelsen indtil generalforsamlingen.
10. Generalforsamling. Information, drøftelse og fastsættelse af dato.
Afholdes den 20. maj 2017. Indkaldelse skal ske i god til for at opfylde
vedtægterne.
11.Eventuelt.
Kulturfoyeren har meldt tilbage, at de gerne vil arbejde med at lave
kulturtilbud rettet specielt til vennerne. Ud over indhold kunne det også være
mulighed for at købe billetter før andre.
Operatørerne fik ok for max. 10.000 kr. til en afviklingscomputer, der kan styre
afviklingen nede i salen.
Udskiftning til LED pærer giver formentlig en besparelse på 2.000 kr. årligt.
Den 21. februar afvikles verdenspremieren på filmen ”Medens vi lever” ved en
lukket forestilling købt af kommunen. Borgmesteren og hele byrådet kommer.
Måske kan vi få lov til at spille den i fødselsdagsugen.

BILAG - DATOER
Generalforsamling: 20. maj

Bestyrelsesmøder:
Lørdag d. 11. marts kl. 10.00
Lørdag d. 29. april kl. 10.00
Morgenmøder:
Lørdag d. 25 februar kl.10.00 Workshop
Lørdag d. 6. maj kl. 9.
Lørdag d. 4. november kl. 9.
Frivillig festaften:
Tirsdag d. 7. februar kl. 18.00
Arbejdsdage:
Lørdag d. 22. april kl. 9.00
Lørdag d. 7.oktober kl. 9.00

