Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i TVB den 15. Juli kl. 16:00 i Foyeren.
Afbud fra Peter
1. Valg af ordstyrer og referent
Jacob blev valgt som ordstyrer og Court som referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
3. Nyt intranet og grupper
i)

Jacob informerede om det nye intranet og grupper.

ii)

Tagprojektet er nu næsten færdigt, Der mangle kun nogle få detaljer, som er lovet
udført i løbet af kort tid. Støje fra ventilator i biografen blev diskuteret

iii)

Court oplyste at stoleudvalget igen er i arbejde. Der er ikke taget endelig beslutning
om stoletype. Rikke indkalder gruppen til nyt møde snarest.

iv)

Leif orienterede om det nye lydsystem. Leif tager kontakt til sponsor når anlæg er
klar til fremvisning

4. Økonomi.
Peter som ikke deltog, havde fremsendt orientering til bestyrelsen.
5. Tisvilde Bio’s venner.
Det blev diskuteret, hvorledes man kunne gøre noget for Tisvilde Bio’s venner. Bl.a.
forslag om gratis kaffe og evt. gratis film for at vennerne kunne vurdere det nye lydsystem,
når det er færdigt. Der fokuseres i første omgang på særvisning.
6. Ansøgninger
a) Musik i Lejet afventer.
b) Møde med borgmesteren om almen støtte til biografen afventer til vi har noget
konkret at diskutere med vedkommende.
7. Filmklubben.
Der er planlagt 6-7 forestillinger med foredragsholder.

8. Evt.
a. Forslag om at ændre tidspunkt for aftenforestillingen om sommeren – til kl 21.
b. Leif fremlagde forslag om at indkøbe et system, hvor ordblinde kan få oplæst
undertekster. Herefter var der en almen diskussion om handikapvenlige foranstaltninger.
c. Court fremlagde forslag fra Margit om, at medlemmer af billetbanderne, cafeen og
operatørerne får et gratis kursus i anvendelse af hjertestarter. Bestyrelsen syntes det var
en god ide,
d. Ifølge loven skal der oprettes et sikkerhedsudvalg . Der arbejdes med sagen. Forslag til
gruppe er p.t. Margit og Leif.
9. Næste møde.
Næste møde 30 september kl. 16 i biografen.
Ramløse den 17 juli 2018/Court Christoffersen

