REFERAT Tisvilde Bio
Tirsdag 15. august kl. 19-21:30.
Tilstede: Anne Nyholm, Court Christoffersen, Finn van Hauen, Jacob Trock, Leif Tuxen, Pernille
Munk Skydsgaard, Peter Petersen, Tine Miehe Renard
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Valg af ordstyrer og referent

Anne blev valgt til ordstyrer og Jacob til referent

2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 9a tilføjet omkring teknisk status.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. juni 2017
Referat blev godkendt

4. Opfølgning fra sidste møde
4a. Stoleprojektet v/Court

Der har været kontakt med stoleleverandør. Tegning er udarbejdet med plads til 79 stole. Grundet
udsættelse af tagprojektet (pkt. 4b) er stoleprojektet sat i bero.
Leif oplyste om ny generation af biografstole som er på vej, så måske en fordel at vi lige venter
med nye stole.

4b.Tagprojektet v/Peter

Det var forventet at hyret ingeniør ville have udarbejdet et udbudsmateriale til den 15. juli.
Desværre blev denne deadline ikke overholdt. Tyrs Væld har møde med ingeniør omkring ny
tidsramme. Bundlinjen er, at vi ikke får nyt tag før i 2018.
Til projektet indgår nu også indvendig som udvendig maling af biografen. Peter afslutter med at
vurdere at taget udmærket vil kunne holde til næste år.
Anne supplerer med, at Lions Club Gribskov er orienteret om udsættelsen af stoleprojektet.
Formentlig har det ingen betydning for de 20.000 kr., vi allerede har modtaget.

4c.Kundeundersøgelse v/Jacob

Der er udarbejdet et elektronisk spørgeskema. Dette kan tilgås fra: https://tisvildebio.wp-ninja.dk/
Alle er velkommen til at teste skemaet og give feedback til Jacob.
Finn, Tine og Jacob har valgt at anvende de samme spørgsmål fra sidste brugerundersøgelse, med
visse tilpasninger.
Ideen er, at der er en lille gruppe frivilligee, med I-pad’s får gæsterne til at udfylde spørgeskemaet
inden de går ind og ser film. Der vil også være mulighed for at udfylde skemaet hjemmefra. Her vil
spørgeskemaet indeholde oplysning og hvilken film brugeren sidst har set i biografen.
Spørgsmålene gennemgået og forslag til rettelser blev taget til efterretning. Forudsætning til
brugerundersøgelsen er at vi kan anvende biografens Wi-Fi. Endvidere er det et ønske at
operatørerne i det omfang de kan, vil hjælpe til med at få gæsterne til at udfylde spørgeskemaet.
Kundeundersøgelsen tænkes iværksat i efterårsferien plus ugen før eller efter denne.
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5. Evaluering af jubilæumsugen samt regnskab for samme

Anne: Dejligt med den meget positive respons fra gæster, Ugeposten og Borgmester.
Leif: Takker de mange frivillige og ikke mindst Lars, Pernille, Mads og Tine for deres medvirken i
arrangementet. Det var en god læringsproces og selv om visse dele af arrangementet ikke nåede
helt i mål, var det samlede indtryk meget tilfredsstillende.
Af mindre vellykkede arrangementer blev nævnt: Cafémiljøet, Den store Badedag og The Last
Picture Show. Af særdeles vellykkede arrangementer nævntes Opera, Fuzzy, Django (trods fejl i
annoncering) og Blues koncert. Og ikke at forglemme: afslutningsfesten hvor der også var tid til at
snakke sammen.
Peter: Økonomisk estimeres et lille underskud på 10.000,- for hele jubilæumsugen. Det vurderes
for at være tilfredsstillende. Selv om ikke alle udgifter er afholdt er estimatet forholdsvis sikkert.

6. IT-sikkerhed – brev fra operatører om frivilliges brug af PC´er i biografen.

Anne: som opfølgning på brev fra operatørerne omkring uheldige oplevelser med inficerede
PC’ere i operatørrum, tilsluttede bestyrelsen at indskærpe over for alle frivillige og brugere af
biografen at de stationære PC’ere ikke anvendes til private formål. (Anne har efterfølgende
udsendt en skrivelse herom).

7. Nedsættelse af arbejdsfora til udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen …

Grundet manglende fremmøde til bestyrelsesmødet, blev det besluttet at udsætte hele punktet til
næste bestyrelsesmøde.
Anne oplyste at der er arbejdsdag den 7/10 kl 9:00. Der udsendes mere herom primo september.

8. Regnskab 1. halvår 2017

Der er fremsendt regneark med halvårsregnskab og banksaldi.
Peter: Vi holder budget og det ser endda lidt bedre ud end vi har budgetteret. En regnfuld sommer
har betydet at vi har et besøgstal der kun er lidt under sidste år. Desværre noteres at arthouse film
ofte betales med minimum-fee (under 40 solgte billetter). Pernille supplerer at det ligefrem er et
gængs problem i branchen. Betaling af venne-kontingenter er faldet md 10% ifht. sidste år. Det
viser tydeligt at vi ikke har arbejdet aktivt men hvervning af nye medlemmer.
Der var diskussion om hvordan vi kunne lette betaling af kontingent til venne-foreningen.
Ligeledes var der diskussion om hvem der styrer hele venneforeningen. Pt står Mads for kontakten
til vennerne, men der er nok behov for nedsættelse at en gruppe der varetager alle aspekter
omkring venneforeningen.

9. Kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem og hans/hendes fokusområde
Punktet udgår

9a.Orientering om teknisk status. v/Leif

Leif fik gjort status over biografens nuværende lydsystem og andre tekniske installationer. Der
blev i den sammenhæng fremlagt forslag til nyt lydsystem. Bestyrelsen tilsluttede sig behovet for
at der på sigt investeres i et nyt lydsystem. Endelig investering må dog vente til vi har fået styr på
tagprojektet og dets økonomi. Kabelgange til nyt lydsystem vil indgå i tagprojekt. Leif vil komme
med beskrivelse herom til Peter.
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10.Evt.
10a. Økonomi og renoveringsplaner.

Diskussion omkring ansøgning til DFI til renovering af biograf. Der vil tages kontakt til Flemming
Kaspersen/DFI på mødet i Svendborg d. 28/8 omkring støtte (til tag/lyd/stole).
Leif foreslår at søge Real Dania om støtte til et biograftæppe mv. så biografen kan fremstå mere
”klassisk”.
Til næste bestyrelsesmøde vil Finn have en ansøgning til DFI klar til fremlæggelse. Budget til tag,
stole og lyd skal derfor leveres til Finn så snart det foreligger.

10b. Bistroen

Peter: Der er kommet ny forpagter af Bistroen: Tisvilde Bio Bistro Aps (Cvr: 38815989) v. Lars
Pedersen.

10c. Tyrs Væld

Diskussion om mødereferater fra Tyrs Væld møder. Bestyrelsen vil være glad for at modtage
referater fra møder i Tyrs Væld.

10d. Andet

Peter: Alko-bevilling er gået igennem.
Anne: Snigpremiere på ”Barndom” d. 29/8.
Anne: 21/9 Demens dag – vi viser ”Jeg er stadig Alice”.
Optagelse i Tisvilde af kortfilm ”Grimassen”. Forventes vist i okt/nov i Biografen.
Anne: tager kontakt til Borgmester for at sætte et møde.
Leif: har kontakt til en gruppe kunstnere som har ideer om at bruge biografen til Cabaretarrangement – pt. meget løs plan.
Leif: Der overvejes at holde ”Haunted House” fredag d. 13/10 med effekter og magi (Joakim
Solberg) inden visning af gyserfilm.
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