Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 11.03.2019.
Mødet afholdtes i Tisvilde Bio.
Fremmødte: Jacob, Court, Peter, Leif, Rikke, Tine.
Afbud : Pernille.
1.
Ordstyrer: Jacob Referent: Tine
2.

Godkendelse af dagsorden & referat

3.

Økonomi
a. Regnskab for 2018 er ikke helt afsluttet, især fordi fordelingen på drift og anlæg
ikke er færdig. Afskrivningen mangler af samme grund. Peter (kasserer) forventer
overskud i biografens regnskab.
b. 2019 Budget: Indtægter for billetsalg ser indtil videre godt ud.
c. Tisvilde Bios Venner: Forhøjelsen af kontingentet samt løbende nye medlemmer
– indbetalingerne ser godt ud. Mobil-Pay fungerer fint. Peter sender en reminder
om betaling ud til de, der endnu ikke har betalt.

4.

Generalforsamling
a. Generalforsamling afholdes d. 1. Juni 2019 kl. 10-12. Indkaldelse til

generalforsamling udsendes til TBV omkring 1. maj (vedtægter siger 21 dages
varsel). Frivillige informeres i nær fremtid. Forslag skal være formanden i hænde
senest d. 1. April, jvnf. vedtægterne. Peter/Jacob udsender mail med opfordring til
alle frivillige og TBV om, at stille op til bestyrelsen, hvis nogen har tid og lyst.
Jacob skriver et par sætninger, som Peter kan medtage, når biografens aprilprogram fordeles.
b. På valg: Jacob, Peter & Court – alle ønsker at fortsætte.
c. Pernille træder ud af bestyrelsen
d. Nye kandidater: blev drøftet
5.

Frivilligbilletter: Jacob opdaterer frivilligbillet-listen sammen med Lone
Stephensen.

6.

Billetkontrol: Der skal være kontrol af billetter ved indgangen til salen. I henhold
til aftale mellem biografforeningen og udlejerforeningen, må ingen opholde sig i
salen under filmforevisning uden billet.
Leif indkalder operatørerne til møde med diskussionsoplæg om ovenstående.
Leifs oplæg rundsendes først til bestyrelsen for evt. kommentarer.

7.

Biograf renovation – de sidste ting
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a. En revisor er fundet til at revidere byggeregnskabet, som skal indsendes til DFI.
b. Gelænder: Rikke kommer med forskellige forslag til bestyrelsen.
c. Gulvlisterne fra den tidligere sal genbruges. Sponsorskilte skrues i gulvet.
d. Pudekasse: Rikke finder på noget.
e. Lys i gulv: Lys i trappeforkanter skulle være afsluttet, evt. mindre korrektion
ved møde med elektriker 25.marts, hvor Leif også skal have tjek på betjening og
kodning.
Tegninger af el sørger Rikke for at indhente i forbindelse med, at vi afslutter med
elektrikeren.
f. Teleslynge: Jacob undersøger de bedste muligheder for teleslynge.
g. Andet: Vi skal forsøge at få lavet en DV manual. Jørgen Madsen og Court C. har
aftalt, at de går i gang med at udvikle en brugerhåndbog for den praktiske drift af
biografens installationer.
Generelt: Håndværkerne skal levere tegninger af deres arbejde, hvis det ikke
allerede er sket. "As built".
8.

Udendørs renovering
a. Belysning udendørs: bliver først sat op, af økonomiske grunde, når ydermuren
på biografen er malet. Færdig til sommer.
b. Frontbeklædning: vi er gået i tænkeboks, og ser på forskellige ideer.
c. Andet: Forslag - nøgleboks i biografen med kode. Leif er nøglemester og melder
ud, når nøgler skal afleveres/koder skal ændres.

9.

Hjemmesiden: Jacob ser på den, og tager kontakt til E-billet.

10.

Bistroen: blev diskuteret. Kontakt vedr. den daglige drift er Leif, vedligehold er
Court og Peter står for det økonomiske.

11.

Økonomi: Vi gennemgik de investeringer der er foretaget i det forløbne år, og
konstaterede desuden, at vi har en rimelig likviditet.

12.

EVT: a. Fælles arbejdsdag: lørdag d. 27.4 2019 kl.9, incl. morgenmad.
b. Med henblik på at oparbejde den gode stemning blandt frivillige i biografen, vil
vi arbejde med ideer og oplæg til fælles arrangementer.

Næste bestyrelsesmøde er d. 25.4.2019 hos Court, Møllebjergvej 34, 3200 Ramløse.
Ref.: Tine

