D.25.04.19

Beslutningsreferat af Tisvilde Bio’s bestyrelsesmøde
Deltagelse fra: Leif, Court, Peter, Jacob og Rikke

1. Ordstyrer: Jacob/ referent: Rikke
2. Godkendelse af dagsorden & referat. Ok.
3. Kandidater til generalforsamling
Mulige kandidater blev gennemgået.
Det blev besluttet at udvide bestyrelse med 3 mand, for derved at styre bestyrelsen på 3 vigtige områder:
kommunikationen på de sociale medier, det kunstneriske samt det juridiske. Ved at udvide bestyrelsen giver det
mulighed for at kunne nedsætte forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen.
Jacob tager kontakt til Joachim Rosenstand, Journalist
Court tager kontakt til Ole Damsbo, Advokat
Leif tager kontakt til Lene Johansen
Leif, Court og Jacob melder tilbage til resten af bestyrelsen om kandidaterne ønsker at stille op på kommende
generalforsamling.
4. Økonomi
Peter gennemgik økonomien, idet regnskab 2018 stort set er færdigt. Det ser ud som det plejer, konkluderede Peter.
Efter afskrivninger bliver overskuddet på ca kr. 215.000. Dette på trods af, at vi har holdt 3 ugers lukket under
renovering samt en turbulent tid med Bistroen.
Peter søger for, at det endelige regnskab bliver færdigt-gjort, ifølge vedtægter, til kommende generalforsamlingen.
Peter sender en ’reminder’ ud til bioens venner om generalforsamlingen.
Det blev besluttet at fra regnskabsåret 2019, skal regnskabet godkendes af revision à la regnskabet for Tyrs Væld Aps.
5. Tekstning af danske film
Det blev besluttet at alle danske film skal, i en prøveperiode frem til 1. sept. vises med undertekster, hvis det er
muligt. Herefter vil bestyrelsen tage en beslutning om hvordan det skal foregå i fremtiden. I perioden frem til 1. sept.
Vil bestyrelsen undersøge hvordan gæsterne i biografen oplevet at filmene når de er tekstet.
6. Månedsprogram
Kurt Valery ønsker at blive afløst fra denne opgave.
Tine - vil du undersøge mulighederne for at Jonathan kan afløse Kurt eller om der er mulighed for at de kan dele
opgaven.
Det blev besluttet at købe licens til illustrator (Ai) / IN design, som redigering-program for månedsblad/ løsblade. (Leif
- vil du undersøge priser)
Leif finder den gamle designmanual frem og sender til resten af bestyrelsen.
7. Børnebiffen (I gamle dagen hed klubben: Frøsnapperen)
Der er positive tilbagemeldinger fra Sandslottet, ct. Helene skole Vejby og Sankt Helene Børnehus
Jacob arbejder videre med at rette henvendelse til kommunens børne- og unge udvalg.
8. Gratis Bio for ungdommens Røde Kors.

Bookinggruppen skal briefes om opgaven, så der kan findes en film til eventen. Filmen skal være for aldersgruppen 714 år og vises 1 gang med gratis adgang.
9. Ansøgning
Jacob har ansøgt ’Musik i lejet’ om midler til en teleslynge i Biografen til 16.000kr. Vi afventer afgørelsen
10. Udendørs renovering
Court berettede, at maling af facaden går i gang midt i maj og vil vare frem til midt i juni.
Til arbejdsdagen vil den hvide trekant foran på facaden, blive malet (hvid).
11. Møde med Bistroen er sat til 5. maj kl. 14.00.
Peter, Leif og Jacob vil deltage. Peter opstiller dagsorden sammen med bistroen.
12. Evt.
Booking-gruppen: bestyrelsen lægger nu op til der bliver mulighed for at invitere 1-2 frivillige med til nogle af
filmtræffene. Det skulle der være økonomi til. Rikke fra booking-gruppen, arbejder videre med dette forslag.

//Rikke

