5. marts 2018

Dagsorden til Bestyrelsesmødet i TBV 26. februar 2018 kl. 19.00 i Foyeren.

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Godkendelse af dagsorden
3) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 15. januar 2018
4) Opfølgning fra sidste møde
i)

Tyrs Væld – herunder tagrenoveringen v/Peter og Court
renovering i fuld gang.

ii) Orientering fra stoleudvalg v/Court
iii) Orientering fra lydudvalg v/Leif
iv) Evaluering af frivilligfest 6.februar – herunder følgende problematikker
(a) tilmeldte udebliver uden afbud
(b) frivillige tilmelder en ekstra person, som ikke er frivillig
v) Installation af nyt billet- og cafesystem v/Anne
vi) ….
5) Foreløbigt regnskab for 2017 v/Peter
6) Ansøgninger
a) Status v/Anne (bilag eftersendes)
b) Hvordan kommer vi videre? v/Anne
7) Generalforsamling 19. maj 2018 v/Anne
i)

Hvem genopstiller?

ii) Evt. forslag til eventuelle nye medlemmer, hvis nogen ikke ønsker genopstilling
iii) Forslag til dirigent og referent
iv) andet
8) Oplæg om evt. I-pad-stander i foyer og dens brug v/Jacob, Leif og Peter
9) Til frivilligfesten var præmien til 10 frivillige en T-shirt med tekst. Skal der arbejdes videre med
udbredelse af denne T-shirt? – og i så fald hvordan og til hvem - v/Leif og Mads
10) Evt
11) Næste møde

Referat
1) Valg af ordstyrer og referent
Anne ordstyrer, Pernille ref.
2) Godkendelse af dagsorden - godkendt
3) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 15. januar 2018 - godkendt
4) Opfølgning fra sidste møde
i)

Tyrs Væld – herunder tagrenoveringen v/Peter og Court
Renovering i fuld gang. En del spændende observationer, fx huller stort set ind i
operatørrummet fra loftet. Også set på lejligheden , som er i rigtig dårlig stand. Der er dårlig
lugt i biografen og man forsøger at undersøge årsagen. Ift økonomien: Et biologfirma har set på
det ift råd og svamp – to steder fundet – med råd. Der er afsat reserver som vi tager hul på nu –
bl.a. til isolering.
Elektrikeren rydder op i rodet af ledninger under taget.

ii) Orientering fra stoleudvalg v/Court
Stole skal vi have til december. Tegninger er lavet, vi skal bare beslutte hvilke stole vi skal
vælge.
iii) Orientering fra lydudvalg v/Leif
Får lagt kabler udenpå de rør, der etableres - mens taget renoveres. Standarden skulle være
fremtidssikret. Følger tidsplanen. Nyt lærred er med i dette projekt.
iv)

Evaluering af frivilligfest 6.februar
Rigtig fine tilbagemeldinger på arrangement, fest og Mads’ quiz.
a. tilmeldte udebliver uden afbud – ikke aktuelt, alle havde meldt
afbud. Men fremadrettet vil vi opkræve beløbet, hvis man
melder afbud.
b. frivillige tilmelder en ekstra person, som ikke er frivillig. Fremover skriver vi i invitationen at arrangement kun er for
frivillige.

v)

Installation af nyt billet- og cafesystem v/Anne
Billetsystemer med e-billet og dankortterminalerne er fuldstændigt installeret og oppe at køre
og brugerne er snart trænede i at bruge systemerne. Det vil være helt oppe at køre til påske.
Rigtig god investering.

vi)

….

5) Foreløbigt regnskab for 2017 v/Peter
På grundlag af det foreløbige udkast til regnskab er der tjent ca 200.000 sidste år, ca det halve af 2016.
Der er et overskud i Tyrs Væld i år. Det er ønskeligt, hvis der kommer flere medlemmer i Tisvilde Bios
Venner - vi sender kun kontingentopkrævninger til dem vi kender i forvejen. – der bør tænkes ny
markedsføringstrategi for at skaffe nye medlemmer
6) Ansøgninger
a) Status v/Anne (bilag eftersendes) - Anne gennemgik overblik over ansøgninger og modtaget støtte.
Anne har møde med borgmesteren næste uge.
b) Hvordan kommer vi videre? v/Anne
Tine havde forskellige ideer til, hvordan vi måske kunne se på hele biografens arkitektoniske udtryk
og en mere fremtidssikret helhedsplan.
Anne og Peter har skrevet et indlæg til Tisvilde nyt om projektet. Tine taler med Home om evt.
støttebidrag. Vi tænker videre… Diskussion om hvorvidt vi skal gentagesucces’en fra tidligere:
Omdeling af breve til (sommer)husejere. Forslag fra Leif om at lave en reklamefilm for Tisvildebios
Venner som forfilm. Leif undersøger muligheden. Få fat i dem, der kommer i biografen. Dette punkt
tager vi op igen næste gang.
7) Generalforsamling 19. maj 2018 v/Anne
i)

Hvem genopstiller?
Anne genopstiller ikke, men bliver i bookinggruppen. Finn genopstiller ikke. Mads genopstiller
ikke, men vil gerne fortsat være engageret i arrangementer. Lars genopstiller ikke Leif
genopstiller.

ii) Evt. forslag til eventuelle nye medlemmer, hvis nogen ikke ønsker genopstilling - Vi går i
tænkeboks.
iii) Forslag til dirigent og referent – Anne taler med Anders Rosentoft om at være dirigent (han har
i mellemtiden sagt ja til dette). Jakob er referent.
iv) Andet
8) Oplæg om evt. I-pad-stander i foyer og dens brug v/Jacob, Leif og Peter
Fin demonstration på ipad. Der skal indkøbes en lille skråpult med lås – det gør Leif.
9) Til frivilligfesten var præmien til 10 frivillige en T-shirt med tekst. Skal der arbejdes videre med
udbredelse af denne T-shirt? – og i så fald hvordan og til hvem - v/Leif og Mads. Det overvejes om
indkøb af t-shirts/sweat-shirts med tekster kan indgå i budgetteringen af særlige kulturprojekter
10) Evt. - Lars viderebragte et ønske fra en frivillig om nye borde i foyeren. Det blev nedstemt.
11) Næste møde. 9. april hos Peter på Hegnsvej 3.

