REFERAT Tisvilde Bio
Tirsdag 4. november kl. 16-18 hos Tine
Tilstede: Peter, Court, Tine, Rikke, Leif, Pernille og Jacob
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Valg af ordstyrer og referent
Jacob blev valgt til ordstyrer og referent

2. Godkendelse af dagsorden og Referat
Begge blev godkendt.

3. Tisvilde Bistro
Tisvilde Bio Bistro er endelig meldt konkurs. Peter skriver til medlemmer og frivillige om hele
sagens forløb. Der planlægges møde med Anders Buhl så vi kan få afstemt forventninger til det ny
samarbejde.

4. Biograf renovation
a.
b.
c.
d.
e.

Stole (Rikke)
Salg af stole (Jacob)
Gulv under stole (Rikke)
Belysning i biografen - el-arbejde (Rikke)
Lydvæg & lærred (Leif/Rikke)

Rikke redegjorde for processen og det er stadig planen at Biografen åbner op med nyrenoveret
biograf 2. Juledag.
Der er hentet tilbud fra flere håndværkere. El arbejdet er der pt kun eet tilbud på, men ekstra bud
er på vej. JT el-teknik skal også have mulighed for at give et bud. Vi blev enige om at vi selvfølgelig
skal afveje pris og kvalitet. Ligeledes at det er vigtigt at have så få aktører i gang – for at vi derved
minimerer risiko for forsinkelser.
Rikke varetager det videre arbejde med valg af håndværkere og fremsender i nær fremtid en
arbejdsplan til bestyrelsen.
Fremlagt budget blev vedtaget og der var positiv tilkendegivelse til ekstraomkostninger til Pendler,
spots, bagbeklædning og tekstil til lydisolering på væggene. Radiatorskjulere udsættes til senere.
Court sørger for kontakt til brandinspektør for at sikre at vores forhold efter renovering ikke giver
anledning til påtale.
Der kan være behov for at etablere en ekstra sikringsgruppe på el-tavle. Rikke spørger elektriker.
Der blev desuden spurgt til tegninger og D&V materiale fra det gennemførte tag-projekt. Court
Spørger om der findes noget.
Jacob kunne oplyse at der er bestilt/solgt 45 af de gamle stole. 8 stole til private og resten til hhv
Rocket Road Picture og Fotoskolen Fatamorgana.

5. Udendørs renovation
a. Belysning (Tine)
Udendørs belysning sættes på ”hold” til vi har fået renoveret biografen indvendig. Tine
vil dog stadig lede efter egnede lamper.
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b. Maling (Court)
Jørgen Madsen fra Tyrs Væld er i gang med at indhente tilbud.
6. Operatørstatus (Leif)
(Manglende operatør lørdag 4/11 er siden diskuteret på mail. Der er behov for et par ekstra
operatører. Leif vil se på det)

7. Udlejning at lejlighed (Jacob)
Lejligheden er i en stand hvor lejligheden ikkekan fremlejes som den er. I forbindelse med
udsmidning af stolerækker kan senge mv. fra lejligheden samtidig smides ud. På møde med Anders
Buhl d. 25/11 kan der diskuteres en fælles fremleje – hvis vi kan få en aftalt en fast indtægt
derved.

8. Økonomi - se vedhæftede (Peter)
Der er økonomi til istandsættelserne og der er udsigt til et nyt mindre bidrag til istandsættelsen af
biografen.

9. Evt.
a. I forbindelse med foromtale i biografen før visning, er det vigtigt at omtalen af filmen er
positivt ladet. Det er ikke så heldigt at en præsentation af filmen virker kritisk. Det må der et
andet forum til.
b. Checklisten til arbejde bag disken til billetter, kaffe mv, skal formodentlig opdateres , således at
der ikke hersker tvivl om ”what to do”. I forbindelse med nedlægning af cafe og billetbander til
en fælles gruppe, vil der være yderligere behov for at opgradere check-listerne. (evt. skal de
også på intranettet).
c. Der er morgenmøde den 17/11 for frivillige. Bestyrelsen skal helst i videst mulige omfang være
til stede.
d. Det er målet at udsende månedens program til medlemmerne pr mail månedligt.
Rikke indkalder til næste bestyrelsesmøde i december – så det passer med det til den tid igangværende
arbejde med biografen.
Jacob finder datoer til nye bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen i maj 2019

Jacob Ref.

2

