Bestyrelsens beretning for 2017

Årets gang:
Det første år uden Peter Jeppesen:

Frans har overtaget posten som kasserer, og det fungerer fntt er er ikke mange
bevægelser, så det er et overkommeligt jobt esuden har vi en dygtg revisor i
Holstebro Kirsten Mark, som hjælper os med budgetering og kan råde os
regnskabsmæssigt, hvis der er behov for dett

Hjemmesiden, er nu overdraget tl den person, som også bestyrer ABUFs
hjemmesidet Han hedder Henrik Christan Madsen også kaldet H C, og han var meget
behjælpelig, da vores hjemmeside pludselig forsvandt, fordi vi ikke have fået betalt tl
Hostmaster, da vi ikke havde fået meddelt, at regningen nu skulle sendes tl formanden
Lonnit et er nu genopretett
Kontakt til DFI, som nu varetages af Lonni, fungerer meget fntt Vi har nærmest en hot
line både tl ikoline Riget og Annete Kjær, som Lonni da også har besøgt i forbindelse
med at møde i Kontaktudvalgett FI er meget glad for kataloget og yder både støte og
rådgivningt a jeg på et tdspunkt i eferåret syntes, at der var lavvande i kassen, sagde
de, at man godt kunne få en tllægsbevillingt et blev nu ikke nødvendigt, da vi havde
fået krævet kontngenter opt
Fremstillingen af kataloget. et bliver nu trykt hos Johansen Grafske i Holstebro, som
laver et flot katalog i farver og med billedert Vi fk først trykt 60 stkt men måte
eferbestlle, da alle udlejere og nogle andre flminteresserede foruden klubberne o
selvfølgelig - gerne ville have eksemplarer af katalogett Her i 2018 bestller vi 100 stkt
Katalogudvalget, som har bestået af Peter Breinholt, Frans Pærregaard, Annete
Hørdahl Jensen, Ruth Krog og Lonni har kun holdt ”digitale” mødert Vi sagde i
beretningen fra sidste år, at det skulle der laves om påt et tror jeg nu ikke, da det
fungerer godt med at sende oversigterne ud og lade medlemmerne vælge, hvilke flm,
de kunne tænke sig at skrive omt ogle af medlemmerne har skrevet løbende o
desværre ikke Frans og Lonni, og det vil de lave om påt Vi håbede at have det fysiske
katalog klar tl Landsmødet 2018, men nåede det ikke o det sendes så tl klubberne,
ligesom det også blev tl de klubber, der ikke kom tl landsmødett Kataloget udsendes i
uge 18 (den første uge i maj i det antal, som klubberne har bestlttt et sendes som
pakkert
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Side 1

Bestyrelsen, som består af John Parbst, Gørlev Filmklub, Frans Pærregaard og Lonni
Gelsdorf, begge Holstebro Filmklub, har kun afoldt 2 årlige mødert Et umiddelbart før
Landsmødet 2017 dt 18t4t2017 og et i forbindelse med Filmtræf i Svendborg fra dt2831t augustt Vi har undersøgt om folk fra klubberne kan deltage i de to årlige flmtræf,
som Fafd arrangerer, men de siger, at det ”kun” er for professionellet

Kontakt til udlejerne vdrt afalert Vi har kun en formel underskrevet afalet et er med
Nordisk Film, som tager 1350 prt forevisning, samt ekspeditonsgebyr på krt 50, for
digital levering krt 350 samt faktureringsgebyr på krt 10t Alle priser er uden momst
Medlemsklubber:

Prt 1t januar 2018 er der stadig 14 medlemsklubbert e 14 klubber har haf 167 el. lidt
flere forevisninger med tilsammen omkring 2260 medlemmer i sæssonen enerår
2017/forår 2018. Holstebro Filmklub fejrede 50 års jubilæsum i foråret 2017 med
recepton og forevisning af Leopardent Mariager Filmklub fejrer 30 års jubilæum dt
7t4t2018t Hvidovre Filmklub fejrede 45 år d. 26. marts. Vi vidste det ikke o men
tllykke alligevelt

er har været en henvendelse fra en flmklub i Odense: Den Røvsmalle Biograf, som
stadig overvejer indmeldelse, men har stllet det i bero, da økonomien ikke er god nokt
Biohuset i Lemvig har også overvejet, men opgivet dett
Udlejerne:
a der ikke må fastsætes priser centralt, har vi ikke underskrevet en anale med Fafd
(Filmudlejerforeningentt en gamle afale udløb juni 2012t
Øst for Paradis har meddelt, at alle deres nye ttler fra januar 2016 også udkommer i
blu-ray formatt
Vi har underskrevet separat anale med Nordisk Film for 2016-2017, og den bliver
fornyett UIP har meddelt Sammenslutningen, at man ikke kan leje flm i DCP-formatt
Hvis man vil vise en flm fra UIP, skal klubben købe en blu-ray eller en dvd og så
afregne på normale vilkår med UIP.
Filmcompagniet og Nordisk Film afregner ikke ener antal tilskueret Fremover skal
klubberne ikke indsende spilleopgørelse tl disse to udlejeret Nordisk Film har meddelt,
at alle deres flm udelukkende vil blive leveret gennem selskabet Unique, som leverer
flmen via Internetet tl biografen, som altså skal donnloade flment Andre selskaber
arbejder også på at kunne levere flm via netett
En enkelt flmklub Park har beklaget sig over, at Scanbox sender de bookede flm meget
sent, og ikke en uge inden forevisning, som ABUF ellers beder dem omt Vi har ikke
hørt om lignede problemer med andre udlejeret
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Klubberne skal være særligt opmærksomme på flm fra udlejere som Angel Films, Reel
Pictures, 41 Shadows, Another World Entertainment, Camera Film, Filmbazar, samt
Øst for Paradis, da disse er meget villige tl at lade klubberne leje deres flm o ikke særligt lang td efer at de har haf premieret e laver desuden 2-4 årlige flmdage, hvor de
præsenterer deres nyhedert Lonni får indbydelserne, som hun sender videre tl klubbernet Vi ved, at Gørlev Filmklub, Mariager Filmklub, Holstebro Filmklub og Park har
benytet sig af tlbuddett et foregår både i København i Vester Vov Vov og i Århus i Øst
for Paradist en næste flmdag er dt 23 og 24t april 2018t et koster normalt krt 100 elt
150 kr at deltage prt person, og det er fne arrangementert
Alle udlejere er opretet i DaBufs elektroniske flmbestillingssystem, hvor man kan
booke deres flmt et fungerer tlfredsstllendet Hvis man vil leje flm fra en udlejer, der
ikke er opretet i det elektroniske system, måske fordi de kun har en enkelt flm, kontakter man blot sekretariatet, som så vil hjælpet
Lejflmnut
På aBUFs hjemmeside kan S Fs klubber leje flm fra SF-Filmt Filmene er i blu-ray eller
dvdt Pris 225 krt + gebyr 50 krt + momst Film fra de øvrige selskaber er tl normale
prisert
Filmkataloget
S F har siden 1985 hvert år udgivet et flmkatalog over alle de flm, der er i dansk
biografdistributont Kataloget vil udkomme med flm, der kan vises digitalt samt DVD
og Blu-ray. Katalogudvalget har foretaget en udvælgelse, således at det ikke er alle
flm, der får premiere i anmark, der omtales, men kun dem, som udvalget skønner,
klubberne vil lejet et kan altså være, at der er en flm, som ikke er kommet med i
kataloget, men alligevel kan lejest Man skal så blot kontakte udlejernet er er en liste
med mailadresse over udlejerne bagerst i kataloget, så man kan henvende sigt Hvis
man ikke kan fnde udlejer, så ring tl sekretariatett
og vil klubber, der ønsker en papirversion, få en sådan tlsendtt Filmkataloget vil
indeholde 242 flmomtaler, heraf 130 nyet ytlbudte ttler vil stå forrest i kataloget, og
de nye ttler fra sidste år under øvrige ttlert Katalogets nye ttler dækker flm, der
havde premiere fra februar 2017 samt tl og med udgangen af februar 2018t
Sekretariatssamarbejdet
med aBUF fungerer aldeles fremragende, og de yder os stor hjælpt Vores to
sekretærer Janne og Kine og i Kines barselsorlov også Rune, har udført et godt arbejde
og er altd villige tl at hjælpe klubber, hvis der er problemer eller særlige ønskert
Sekretariatet er flytet og har nu tl huse på Ørnevej 45 st 2400 København NVt hvor de
har fået gode lokaler, som S F ønsker dem tllykke medt
Hvis der er klubber, har ønsker at vise ”historiske flm” elt kortilm skal man kontakte
MPLC, Gite Rathjent MPLC sidder med oplysninger om retgheder i anmarkt Men
også her vil aBufs sekretærer hjælpet Ring baret
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Det Frivillige Kulturelle Samråd
Formanden og næstormanden har deltaget i nogle møder i Det Frivillige Kulturelle
Samråd, hvis målsætning er at være en organisaton, der arbejder for at styrke
samarbejde indenfor det frivillige kulturelle området Frans er intern revisor i
organisatonen, og vi deltager i et repræsentantskabsmøde dt 5t5t2018 et er endnu
svært at sige, hvilken betydning et Frivillige Kulturelle Samråd kan få, men man håber,
at de frivillige kulturelle paraplyorganisatoner som ftekst S F og aBuf og andre kan
blive vigtge aktører i kulturlivet, når de står samment er tænkes på søgning af midler
samt påvirkning af kulturpolitkt Samrådet var også med på Kulturmødet på Mors i
2017t
Lonni Gelsdorf, Frans Pærregaard og John Parbst
Kassererens beretning
rifsregnskabet udviser et underskud på 1t240 krt Vores egenkapital er på 31t270 krt
Bestyrelsen har foreslået at bevare de kontngentsatser som blev vedtaget i 2017t Se
indkaldelsent
Vi søgte og fk bevilget 20t000,00 krt fra et anske Filminsttut for 2017t
a tlskuddet fra FI er under 100t000 krt skal regnskabet ikke længere revideres af
en autoriseret revisort FI har ret tl løbende at kontrollere regnskabett
Vdr 2018 har vi søgt og fået bevilget krt 25t000 fra FIt Hvis det viser sig ikke at kun
holde, kan vi søge en tllægsbevillingt
Frans Pærregaard
Kasserer
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