Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 15 januar 2018
Tisvilde Bios Venner
Mødet afholdtes kl. 19.00 i biografens foyer.
Tilstede: Anne Nyholm (formand) AN, Peter H. Petersen (kasserer) PHP, Court
Christoffersen (næstformand) CC, Finn van Hauen FH, Leif Tuxen LT, Tine MieheRenard (suppleant) TM-R, Jacob Trock JT og Mads Egmont Christensen MEC.
Afbud: Pernille Skydsgaard PS og Lars Hermann LH
Anders Gerner Frost (suppleant) har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen p.g.a.
øget arbejdspres i borgmesterjobbet.
1. Valg af dirigent og referent
AN og MEC
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra møde 20 november 2017
Referatet godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde
i)
Tyrs Væld v/PHP og CC
Tagprojektet går i gang før den 1/2. Forsikringer skal bringes på plads.
Regnskab for Tyrs Væld viser, at der er et pænt overskud, som bl. a. kan
anvendes af Foyer-kontoen.
PHP forhandler ny kontrakt med forpagteren i bistroen.
ii)
Tisvilde Bio’s Venner v/MEC
Første arrangement med Christina Rosendahl er afviklet. Det forløb fint
med et pænt besøg. Næste arrangement er 13 marts med Nils Frid om
filmen CASABLANCA.
MEC sætter møde op med TMR og Conny Bauer (kulturfoyeren) for den
videre planlægning.
iii) Frivilligfest 6. februar v/ CC og LT
LT gennemgik program og ideer.
MEC udarbejder spørgsmål m.m. til Quizzen.
iv) AN har deltaget i operatørmøde, hvor hun efterlyste liste over
afløsere/stand-ins for de mange opgaver, der ligger hos operatørerne.
LT udarbejder en lignende liste til næste bestyrelsesmøde for ansvarlige
for lyd i henhold til kompetencer (hvem kan hvad og hvem er ansvarlig)

5. Forslag til budget for 2018 v/PHP (bilag er eftersendt)
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Afskrivninger på stoleudgiften er sat til at ske over fem år.
Når reparationen af taget er godt undervejs og de økonomiske konsekvenser til
at overskue, træffes beslutning om igangsættelse af lydprojektet. LT og JT
træder sammen i en lydgruppe med blandt andet dette for øje.
Det planlagte stoleprojekt skal også gøres klart til igangsættelse. Det står CC
og hans stolegruppe for.
PHP gjorde opmærksom på en tilføjelse til budgettet i forbindelse med at
billetsalgets systemenheder og skærme trænger til udskiftning.
Der er indhentet tilbud som beløber sig til ca. 40.000 kr. Repræsentanter fra
brugerne – herunder AN – deltager i en demonstration af udstyret tirsdag d.
16/1.
6. Orientering om samarbejde med Cinemateket og Tisvilde Højskole v/AN
Vi har valgt 4 film fra Cinemateket: Festen, Let’s get lost, Det søde liv og Easy
Rider til visning formentlig fire lørdage i efteråret
Der er tale om en uges aktiviteter til efteråret, hvor Tisvilde Højskole
hovedsagelig lejer sig ind i biografen.
MEC orienterede om samtale med forstanderen om et muligt samarbejde på
indholdssiden. AN afventer kontakt fra forstander Mogens Johansen med
henblik på en fastlæggelse af projektets omfang.
Vi har modtaget en henvendelse om et ungdomsprojekt i biografen i forbindelse
med MUSIK I LEJET. Der er ikke opbakning til projektet. AN sender svar
7. Ansøgninger
a) Status v/AN
For indeværende er der modtaget økonomisk støtte fra
• Det Danske Filminstitut
• Tisvilde Lokalråd
• Lions Club - Gribskov
b) Hvordan kommer vi videre v/AN
• AN udarbejder fornyet ansøgning til With-Nielsens Fond
• Der vil senere blive søgt om støtte til lydprojektet hos LAG (Lokale
Aktions Grupper)
• AN tager kontakt til DANBOLIG. AN har handlingsplan som forudsætter
personlig henvendelse til Stine Gerner Frost. OK hertil.
• Gribskov Kommune. AN følger op ved personlig henvendelse til
borgmesteren.

• Thorvald Stigsen. Personlig henvendelse ved AN.

8. Generalforsamling 19 maj 2018 v/AN
Dagsorden sendt til TISVILDE NYT.
Tisvilde Bio’s Venner skal have mail medio april - helst med godkendt
regnskab
Annonce i Ugeposten med dagsorden medio april.
Senest på næste bestyrelsesmøde den 26 februar skal TMR, AN, LT, MEC, FH
og LH, der alle er på valg, meddele om de ønsker at genopstille.
9. Skal brugerundersøgelsen gentages v/JT
JT foreslog, at der i foyeren bliver opstillet en I-PAD STANDER, som kan
anvendes både til en løbende/permanent forbrugerundersøgelse, til indmeldelse
i støtteforeningen og til forskellige former for information om aktiviteter,
arrangementer o.lign.
Efter en diskussion af diverse up-to-date metoder besluttede man at bede JT, LT
og PHP om at præsentere et oplæg på næste bestyrelsesmøde den 26 februar.
10. Ny hjemmeside ? v/AN og JT
Der bliver ikke p.t. produceret nogen ny hjemmeside.
11. Eventuelt
Mehdi Avaz har spurgt, om han kan blive andelshaver af biografen. AN har
orienteret ham om strukturen i organisationen.
Sven Wichmann har i en skriftlig henvendelse fremført 3 forslag. Bestyrelsen
enedes om at takke nej til alle tre – dog er bestyrelsen positiv, hvis der afvikles
jazz-matineer i foyeren med medbragte instrumenter - AN svarer Sven skriftligt.
12. Næste møde
Mandag den 26 februar 2018 i foyeren.

