
Side 1 af 2

Aftale mellem Rebild Kommune og Foreningen Kinorevuens Venner vedr. drif-
ten af biografen Kinorevuen 
 
Aftalens parter er Rebild Kommune og Foreningen Kinorevuens Venner. 

Kontrakten vedrører driften, brugen og aktiviteterne i bygningen beliggende Sverriggårdsvej 2, 9520 
Skørping til biografformål. 

 

Grundlag 
 
Bygningen Sverriggårdsvej 2 er en biografbygning, som ejes af Rebild Kommune. 

Rebild Kommune stiller bygningen inkl. Lejlighed på 1. sal og udhuse vederlagsfrit til rådighed for Fore-
ningen Kinorevuens Venner, som har ansvaret for en alsidig og kvalitetspræget biografdrift. 

 
Indhold og aktiviteter 
 

1. Foreningen Kinorevuens Venner har ansvaret for driften af biografen Kinorevuen og ejer alt bio-
grafrelateret udstyr. 

2. Det er Foreningen Kinorevuens Venners ansvar at drive Kinorevuen med et alsidigt og kvalitets-
præget repertoire med film for alle aldersgrupper. 

3. Foreningen Kinorevuens Venner tager initiativ til kulturelle arrangementer på egen hånd eller 
sammen med andre kulturaktører enten i forbindelse med film eller som selvstændige arrange-
menter. 

4. Foreningen Kinorevuens Venner videreudvikler Kinorevuen som et aktivt kultur- og filmhus, der 
tiltrækker og engagerer et bredt publikum med et rigt og varieret udbud af aktiviteter. 

5. Foreningen Kinorevuens Venner indgår i og støtter udviklingen af kulturelle netværk i Rebild 
Kommune. 

6. I bygningen huses desuden Skørping Marionetteater på vilkår som aftales mellem Foreningen Ki-
norevuens Venner og marionetteatret. 

7. Foreningen Kinorevuens Venner skal årligt, inden udgangen af maj måned, indsende budget og 
regnskab, samt en kort årsberetning omkring afholdte aktiviteter og aktivitetsniveau til Rebild 
Kommune. 

 
Vedligehold og teknisk drift 
 
Ansvaret vedrørende vedligehold og teknisk drift fordeler sig således mellem parterne: 

 
Opgave Rebild Kommune Foreningen 

Kinorevuens Venner 

Varme, vand, el, renovation, forbrugsafgifter  X 

Indvendigt vedligehold  X 

Udvendigt vedligehold X  
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Nye installationer/større vedligehold*  X 

Indkøb og vedligehold af inventar og udstyr  X 

Ændringer i lokalernes indretning*  X 

Rengøring  X 

Grønne arealer  X 

Snerydning  X 

Forsikringer X Bygning X Løsøre og driftstab 

 

*Kan kun finde sted efter særskilt politisk behandling og beslutning, ansøgning herom sendes til forvalt-
ningen. 

 

Der afholdes årligt et møde mellem Foreningen Kinorevuens Venner og Center Sundhed, Kultur og Fritid 
med henblik på drøftelse af aktuelle udfordringer og problemstillinger. 

 

Aftalen er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2023, hvorefter aftalen gensidigt kan genfor-
handles. Aftalen kan opsiges skriftligt af en af parterne med 6 måneders skriftligt varsel til den 1. i en 
måned, dog kan opsigelse fra Rebild Kommunes side tidligst finde sted til fraflytning den 31. december 
2023. 

 
 
 
 
 
 
_______________________________           _____________________________ 
For Foreningen Kinorevuens Venner  For Rebild Kommune


