Bestyrelsesmøde Tisvilde Bio & Bistro
30.september 2018 referat.

Mødet afholdt hos Peter Højslev med deltagelse af: Rikke, Tine, Court,
Peter, Jacob og Leif. Afbud fra Pernille.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg og ordstyrer og referent.
Godkendelse af dagsorden og referat.
Tisvilde Bistro. (Peter)
Revideret lejeaftale med Anders Buhl (Court/Peter)
Stoleprojekt (Rikke)
Lydprojekt (Leif)
Økonomi
Kommunikation (Pernille m.fl.)
Hjemmeside (Jacob)
Tovholdermøde (Jacob)
Arbejdsdag 6/10 (Court)
Eventuelt.

1. Jacob valgt til ordstyrer, Leif som referent.
2. Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Referat godkendt.
3. Peter orienterede om forløbet og status omkring Tisvilde Bistro. Sagen
kører videre og der er møde i fogedretten 23/10.2018.
Lejligheden søges udlejet hurtigst muligt, idet Anders Buhl indtræder i
lejemålet pr 1.6.2019. Jacob og Rikke udformer lejekontrakt. Peter sørger
for nøgle til Rikke, så lejligheden kan blive fotograferet til brug for
annoncering.
4. Tyrs Væld har som bekendt en lejeaftale med Anders Buhl om bistroen.
Men den bør genforhandles (ved fri forhandling). Alle bedes give ideer til
ændringer af den gældende lejeaftale til Court og Peter.
5. Rikke orienterede om stoleprojektet, der kører videre, idet stolene er
bestilt og betalt. Rikke har byggeledelsen på totalprojektet, der udover
stole også omfatter lyd og maling. Kontakt til stoleproducent og tømrer.
Biografrummet males, når det alligevel er ryddet.

Mulig revision af budget og tilbud. Rikke taler med tømrer Thomas.
Nummerering på stolene forløber fra nr.1 og fortløbende. Gamle stole
sættes til salg på FB.
6. Leif orienterede om lyd og lærred. Her blev endeligt tilbud fra
leverandøren AVC fremlagt og godkendt. Bestilt til udførelse i uge 50/51.
7. Peter orienterede om økonomien. Tisvilde Bio's Venner klarer sig rimeligt.
Tyrs Væld har naturligvis et tab på grund af bistroens lukning. Tabet kan
beregnes på flere måder, men der i hvert fald tale om et par hundrede
tusind kr. Tabet opstår i regnskabsårene 2018 og 2019, hvor indtægterne i
begge år vil blive mindre end ellers.
8. PR-gruppen. Pernille og Tine lægger info ud på FB.
9. Hjemmesidens domæne flyttes til foreningens domæne. Jacob kikker på
og forbedrer teknikken, samt laver lettere opdatering af layout.
10. Jacob orienterede om tovholdermøde, hvor man efterlyste udebelysning.
Tine har kontakten.
11. -

12. Morgenmøde planlagt til 17/11.2018.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag 4.11.2018 kl 16.

