Referat fra bestyrelsesmøde i Tisvilde Bio´s Venner
9.april 2018
Mødet afholdtes hos Jacob Trock, Vængevej 35, 3220 Tisvildeleje.
Tilstede.: Anne Nyholm (formand), Peter Petersen (kasser), Finn van Hauen, Leif
Tuxen, Mads Egmont, Jacob Trock, Court Christoffersen, Tine Miehe-Renard K.
Afbud: Pernille Skydsgaard, Lars Hermann.
1) Valg af ordstyrer og referent: Anne & Tine
2) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 26. februar 2018:
Godkendt
4) Opfølgning fra sidste møde
a) Tyrs Væld – herunder tag renoveringen v/Peter og Court:
Tagrenoveringen er gået rigtig godt. Stillads nedtages snarest.
Piller stilles op udvendigt for at støtte mur. Der er lagt nye kabler til
udendørs lys m.m.
b) Orientering fra stoleudvalg v/Court:
Venter med at komme i gang, så også helt nye stole kan komme med i
vurderingen af, hvilke stole der vælges.
c) Orientering fra lydudvalg v/Leif:
Der er trukket kabler på loftet. Der er kommet to tilbud på Thx væg. En
mulighed er selv at lave det med lidt konsulenthjælp.
d) Orientering om driften – nyt billetsystem mm. v/Anne:
Alle, der står bag skranken, har nu været igennem det nye system. Efter et
par startvanskeligheder, fungerer det nu rigtig godt, og giver alle bag
skranken mulighed for at træde ind i alle funktioner. Vi kan nu tage
Mastercard.

Operagruppen: Anne-Marie Aare & Birthe Odgaard udtræder af
operagruppen, som i stedet for overtages af Conny Bauer og Birthe
Hoelgaard.
Kulturfoyeren:
Den er overtaget af Conny Bauer & Tine. Der er i allerede i år lavet fire
arrangementer bla med videnskabelige foredrag fra Århus Universitet.
Tisvilde Bios Venner:
Mads foreslog at Anne, Mads & Tine tager et møde ang. Tisvilde Bios
Venner og invitationer.
5) Regnskab for 2017 v/Peter (bilag eftersendes): Der var ingen
indvendinger til udkastet. Regnskabet er som forventet, da der var budgetteret
med en nedgang i gæstetallet på 25%. Alt i alt et tilfredsstillende og flot
regnskab. Tyrs Væld ser ud til at give overskud. Kulturfoyeren har et
beskedent underskud. De to regnskaber færdiggøres, hvorefter det bliver
sendt til revisorerne og bestyrelsen underskriver på mødet 7. maj. Herefter
sendes det til TBVs medlemmer; udsendelse kan dog ske inden
underskiftseancen.
6) Hvervekampagne til Tisvilde Bios Venner – herunder orientering om Ipadstander i foyeren v/Anne, Leif: Der blev foreslået, at man skal kunne
betale sit medlemskab over I-Pad med Mobil Pay. Peter sørger for dette. Sven
kommer med et større skilt til en af søjlerne, som gør opmærksom på IPad´en. Muligheden for at udarbejde en lille folder blev nævnt. Anne
konkluderede, at vi kører med I-pad´en og summer på flere tiltag for at få
flere medlemmer.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes i to versioner - en til medlemmer

der har betalt og en anden til dem, der endnu ikke har betalt. Anne skriver
teksten til de to. Peter oplyste; at vi har ca. 360 medlemmer.

7) Ansøgninger:
Vi har fra sponsorer indtil nu modtaget 200.000 Kr. Købmandshjørnet har
sponsoreret siden sidste møde. Frimodt-Heineke Fonden har møde torsdag
d.12.april. Anne melder ud efter mødet. D.25. april har With-Nielsen Fonden
møde. Anne blev kontaktet af en person, der uopfordret ville være sponsor.
Denne oplyste, at biografen ikke står på listen over §8A modtagere, hvorfor
han ikke så sig i stand til at blive sponsor. Jacob undersøger, om biografen kan
tilknyttes §8a-listen. Jacob sender besked til Anne om muligheden. LAG
Halsnæs-Gribskov har ansøgningsfrist 15. Sep. Anne anbefaler, at bestyrelsen
søger tilskud fra Musik i Lejet og Det Grønne Hus.
a) Status v/Anne - herunder referat fra møde med borgmesteren 23.
marts.
Godt møde. Anne snakker med ham igen omkring 1. Maj.
b) Hvordan kommer vi videre i den nye bestyrelse?
Jacob foreslår at vi deler opgaverne i bestyrelsen /Tisvilde Bios Venner ud
på en ny måde. Mads mener, det er en nødvendighed, at vi får lavet et
diagram over, hvilke opgaver vi har. Jacob: hvad er kernedriften, den skal
vi have styr på. Hvordan organiserer vi os, kan vi se på det på en anden
måde?
8) Filmklubben i Tisvilde Bio står foran lidt forandringer v/Mads:
Mads, Grit og Torben har indgået i gruppen omkring filmklubben, men stopper
efter ti år. Sven fortsætter, og Leif indgår nu i gruppen. Nye kræfter er
velkomne. Man fortsætter på nogenlunde samme måde som tidligere, og Mads
fungerer gerne som konsulent.

9) Generalforsamling 19. maj 2018 v/Anne
i) Forslag til nye medlemmer: Rikke Hagen opstiller til bestyrelsen på
Generalforsamlingen.
ii) Andet: Revisor Birgit Krøyer ønsker ikke at fortsætte, hvorfor der skal
vælges en ny revisor.
Anne foreslår at medlemskontingentet sættes op fra de nuværende 250 kr.
til 300 kr. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, som fremsendes til
medlemmerne inden Generalforsamlingen. Jacob udfærdiger forslaget og
sender det til Anne. Forslaget skal fremgå af dagsordenen.
10)

Evt.:
Leif har været til møde i FMMB. Biograferne jamrer. Foreningen arbejder
ihærdigt på at forbedre forholdene for de mindre biografer
Mads: Møde med Bille August. Bille ville gerne lave en test-screening på
filmen Lykke-Per. Af forskellige tekniske grunde kunne det desværre ikke
lade sig gøre. I stedet for, får vi en forpremiere til efteråret.
Mads udtrykte frustration over de to sidste bestyrelsesformænd og
bestyrelserne, der efter hans mening ikke har taget udfordringen med
åbningen af Gilleleje Bio seriøst nok. Han udtalte stor utilfredshed med, at
hans ønske om en nærmere definition af Tisvilde Bios egenart og
kerneopgave slet ikke er blevet taget op.

11) Næste møde:
MANDAG 7. MAJ kl. 19 i foyeren (bestyrelsen besluttede at flytte det
planlagte møde 8. maj til 7. maj.)

