Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 2. oktober 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, Mads Egmont Christensen MEC og Jacob Trock JT
Afbud: Court Christoffersen (næstformand), Lars Hermann, Pernille Skydsgaard,
Tine Miehe-Renard (suppleant) og Anders Gerner Frost (suppleant).
1. Valg af dirigent og referent
AN og MEC
2. Godkendelse af dagsorden
Vedtaget med tilføjelse af punktet 10 a: Tisvilde Cabaret 2018
3. Godkendelse af referat fra møde 24. oktober 2016
Referatet godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde
i)
Tagprojektet – hvor står vi nu ? v/PHP
Projektet kører som det skal. Materialet er sendt i udbud til tre
entreprenører, som skal svare medio oktober. Vi håber derefter at kunne
indgå kontrakt. Tyrs Væld afholder bestyrelsesmøde om projektet den
20/10.
PHP slog fast, at vi kan finansiere selv, men håber på støtte-penge (jvf.
nedenfor under punkt 6 & 7)
ii)
Tyrs Væld v/PHP
Der har været tre forpagtere i bistroen i år, altså 2 overdragelser.
Overdragelsen af kontrakten har givet problemer i forbindelse med den
andel af goodwillen, som Tyrs Væld skal have. MEC orienterede om en
meningsudveksling i forbindelse med filmklubbens søndagsarrangement,
mens LT (kontaktperson til bistroen) mente, at der p.t. var kommet mere
hold på samarbejdet, efter at Anders Buhl havde videregivet
forpagtningen. Bestyrelsen enedes om at følge udviklingen nøje.
5. Kundeundersøgelsen i uge 41/42 eller 42/43 v/JT
Undersøgelsen bliver sat i værk i uge 41/42. Den digitale version er klar.
Da alle, der kommer i vores biograf, i princippet skal spørges, diskuterede man
forskellige muligheder for at finde af hjælpere med I-pads. Det blev besluttet at
JT skulle forsøge rekruttering i forbindelse med arbejdsdagen lørdag den 7/10.

6. Mødet med borgmester Kim Valentin 11. september 2017 v/AN og Pernille.
AN fortalte, at det havde været godt møde, og at borgmesteren havde udtrykt
sin støtte til biografen, og man havde drøftet de muligheder for økonomisk
støtte, som han kunne få øje på.
7. Ansøgning(er) i forbindelse med tag-, stole- og teknisk projekt v/FH og AN
– herunder kommunens fund-raiser 18 september 2017.
AN redegjorde for, at der er taget kontakt til Filminstitutet (DFI), som gerne vil
modtage en samlet ansøgning om delvis støtte til de tre projekter, hvoraf det
tredje tekniske projekt er en opdatering/opgradering af vores lydanlæg
Forsamlingen drøftede forskellige forslag, herunder særligt muligheden for
individuel støtte fra erhvervslivet med særligt henblik på renovering af taget.
Vigtigheden af bindingen og den stærke relation til vores sponsorer blev
understreget af flere af de tilstedeværende.
Følgende køreplan blev vedtaget:
AN og PHP har plan for ansøgning til DFI klar til 1/11, når kontrakten om nyt
tag forhåbentligt er indgået.
AN fortsætter dialogen med Gribskov Kommune om, hvad der kan ansøges om,
og hvornår dette i givet fald skal finde sted.
JT udarbejder skitse til tekst-annoncering af, hvordan sponsorstøtten til taget
ønskes offentliggjort. Denne annoncering tænkes primært bragt i TISVILDE
NYT januar 2018
8. Tisvilde Bio’s Venner – hvordan fastholder/udvider vi medlemsskaren?
MEC uddelte forslag til 3-4 årlige events med særligt fokus på dansk films
aktuelle situation.
Forslaget blev godkendt, og MEC iværksætter den første event i løbet af
november.
a) Nedsættelse af udvalg
MEC er tovholder med AN som opbakning.
9. Nedsættelse af arbejdsfora til udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen inden
for særlige områder. f.eks.
a) Markedsføring – også mhp. digitale medier
JT er i fuld gang med ”det almindelige flow” (hjemmeside og Facebook)
med AN som opbakning.
LT varetager ”de skøre ideer”
b) Styrkelse af fællesskabet og den sociale sammenhængskraft blandt de
frivillige – herunder rekruttering.
Behandling af dette punkt udsættes til næste møde.
10. Fastsættelse af møderække for bestyrelsesmøder i 2018
Følgende datoer blev godkendt: mandag 15. januar, mandag 26. februar,
mandag 9. april, tirsdag 8. maj - alle møder kl. 19 – 21.
Generalforsamling 19. maj (pinselørdag) kl. 10

Fest for frivillige tirsdag 6. februar kl. 18.
Morgenmøde for frivillige lørdag 7. april kl. 9
Arbejdsdag lørdag 21. april kl. 9
Alle godkendt.
I indkaldelsen havde der desværre indsneget sig en fejl, da 16 januar er en
tirsdag. Da det blev besluttet at mødedage primært er mandage, er dette møde
rykket til MANDAG 15 januar 2018.
Bestyrelsen anmodede samtlige medlemmer om at committe sig til disse datoer
og tidspunkter.
JT opfordrede de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede, om hurtigst
muligt at tilkendegive, hvis de oplever, at der er et problem med antallet af
møder.
10 a Eventuelt
a) LT orienterede om et cabaret-projekt, som havde kontaktet ham vedr. liveoptræden i biografen i to uger a` 4 dage i sommersæsonen. Projektet var
blevet green-lighted af Martin Kongstad fra Kanonhalløj og ville således
ikke give anledning til uhensigtsmæssig konkurrence. PHP og JT mente, at
vi skal kræve betaling for leje af biografen, 2000,- kr. per aften. Der skal
være sikre skotter i mellem biografen og vores teknik, og der skal være
mulighed for, at vi kan stille cafeens tilbud til rådighed. Bestyrelsen
tilsluttede sig dette. Desuden besluttedes det, at forestillingen i givet fald
skal ”køre” kl 20, således at denne forestilling ”overtager” aftenfilmvisningen. Punktet tages op på næste møde.
b) AN har givet Anne Bjørner fra Gribskov Folkeuniversitet tilsagn om et
arrangement d. 24 januar 2018. MEC er tovholder.
c) AN orienterede om, at der var modtaget en række forskellige klager over
lyden til den båndede opera-forestilling NABUCCO.
AN foreslog, at den konsulent, som tidligere har undersøgt forholdene, hvad
lyden i vores biograf angår, måske skulle aflægge et besøg i forbindelse med
opera-visninger. LT mente også, at lyden havde været under al kritik og
lovede, at undersøge forholdene.
11. Næste møde: Mandag den 20 november kl 19 i foyeren.

