Bestyrelsesmøde. Tisvilde Bio
26. aug 2018
Deltagere: Court, Peter, Tine, Jakob, Rikke, Leif og Pernille.
Referent: Pernille
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer og referent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af sidste referat
4 Økonomi - status på økonomi pr 1/8 (Peter)
5 Bio Bistro sagen (Peter suppleret af Court & Jacob)
6 Stolegruppen (Rikke)
7 PR gruppen (Pernille)
8. Evt.
1. Jakob valgt til ordstyrer, Pernille valgt til referent.
2. Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
3. Sidste referat godkendt uden bemærkninger.
4. Økonomi
Peter: Gennemgang af økonomi. Et fald i antal kunder på 15% til og og med juli – dette skyldes
i høj grad vejret, som har forårsaget et generelt fald i indtjening på landsplan (omkr. 17% på
landsplan).
Økonomi ser overordnet ok ud: Lidt bedre end budget, noget ringere end 2017
Regnskabet ift tagrenovering ser fint ud. Budget fint holdt.
Taget er vi færdige med, bortset fra et par mangelkorrektioner.
Fonde mm
Har været svært at få tilskud til taget, fordi det betragtes som en del af drift. Fx støtter
Filminstituttet ikke dette tiltag.
Biografen havde besøg af Bent With fra Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond, der støtter
installering af ny lyd. Meget positiv respons.
Gribskov kommune – Pernille, Rikke og Tine samler tråden op med Anne og undersøger, hvor
2017-ansøgningsrunder og Annes og undertegnedes dialog landede ift. møder med tidl.
borgmester og konsekvens af borgmesterskifte. Vi undersøger mulighed for at få støtte fra
kommunen. Vi talte om at det formentligt er et vanskeligt tidspunkt pga kommunens
økonomi.
Tine og Rikke undersøger andre fondsmuligheder.
Nyt budget til stole og lyd skal opdateres. Budgetterne for såvel stole som lyd blev accepteret
forhøjet med ca 40.000 kr.
Tyrs Vælds økonomi:

Vi havde et depositum på 120.000 kr. som dækker den manglende indbetalte husleje frem til
ca 1. august 2018. Der forventes en manglende indtægtstab på 100.000 for 2018 og ligeledes
for 2019.
5. BISTROEN
Omhandler to lejemål: Bistroen og lejligheden.
Anders Buhl genindtræder i lejekontrakterne. Og er bundet frem til 2021.
Det er aftalt, at han ikke skal betale husleje 10 mdr for at kunne få økonomi til at sætte
restaurant i stand til at løfte det igen.
Der skal betales husleje igen fra 1.6.
Vi skal have løbende kontakt til Anders indtil da.
Court, Peter og Jakob får Anders til at sikre at stedet er sikret og lukket ned i god stand – ift
køkken og sundhed.
Vi er nødt til at få ryddet op i brugen af navn og regler herfor – også de sociale medier; fx hvis
man søger på Facebook efter biografen, kommer bistroen op og ikke kun biografen– ikke til at
se forskel og det er noget rod. Det er især problematisk nu, fordi bistroens opslag kan opfattes
som at biografen er lukket de næste ti mdr.
Jakob tager den med Anders.
Peter ser hvad der står i kontrakten om domænenavn mm.
Der er tidligere udarbejdet en designmanual for biografen med logoer. Den finder Leif frem.
Kommunikationsgruppen ser på hvad der kan være en løsning ift på sigt at sammenkæde bio
og bistro uden at det er forvirrende.
6. STOLE
Status: Rikke – den billigste stol: 380 kr pr stol merudgift.
Tilbud fra Kenneth. Rikke fremsender det endelige tilbud igen til bestyrelsen, så der kan blive
truffet en beslutning.
Har også modtaget tilbud om leasing men det giver ingen mening også ift fonde, der har
støttet. Så det er droppet.
(opfølgning efter møde: meromkostning til stole ifht. Oprindeligt budget vil blive 70.000 pga
nyt stof og bedre stole)
7. PR gruppen
Gruppen består af Rikke, Tine, Leif og Pernille.
Pernille fortalte om kommunikationsgruppens gode møde, hvor der nu er taget hul på en
større overordnet plan for at skabe bedre formidling af biografen.
Og beslutninger om at sætte mere skub i aktiviteter på de sociale medier, bl.a. ved at skabe
kontinuitet og større synlighed for opslag. Og der er givet grønt lys for at booste opslag –
årsbudget på nogle tusinde kr godkendt.

Jakob har oprettet en dropbox hvor de forskellige aktivitetsgrupper kan lægge beskeder og
stills op, som Pernille kan hente ned let og lave opslag på baggrund af. Pernille skriver til
ansvarlig for hver af grupperne om ny struktur.
De forskellige aktivitetsgrupper:
Kulturforyeren: Connie Bayer og Tine
Filmklub: Leif
Bookinggrp: Tine, Rikke, Anne og Tom
Operaaften: Birthe Hoelgård og Conny Bauer
Bluesklubben: Eskild Borup
Ældre Sagen fredag arrangement: Margit
Nyhedsbrev ud pr. mail. med programmet i pdf. og til Tisvilde Bios Venner.
Jakob opsætter mailchimp så vi kan få opstartet nyhedsbreve og især kommunikation til
Tisvilde Bios Venner.
Desuden tager Pernille et møde med Anne for at sikre at alle Annes tidligere kommunikationsopgaver er viderebragt kommunikationsgruppen.
Gruppen mødes igen forud for næste bestyrelsesmøde.
8. Evt.
Leif: Filmklubben er i fuld gang med programudkast – film og ca 7 film pr år. Med oplæg og
tematisk spisning. Pernille laver et opslag for at skaffe flere medlemmer.
Der er kommet ubegrundet afslag fra MIL vedr. støtte til biografens renovering. Pernille
undersøger hvad afslaget skyldes, så vi kan blive bedre til næste år.

