1: Katalogudvalget:
Medlemmer var: Lonni Gelsdorf, Annette Hørdahl Jensen, Frans Pærregaard, Peter
Breinholt og Ruth Krog, som skriver omtalerne af filmene for SDF.
Filmkataloget 2018-19 indeholdt 253 filmomtaler, heraf 141 nye titler. Katalogudvalget
har i år kun holdt digitale møder. Kataloget 2019-20 rummer 220 omtaler heraf 106 nye
titler.
Arbejdet i udvalget:
Lonni udsender lister med angivelse af de film, som vi mener, skal med i kataloget.
Medlemmerne melder så tilbage til Lonni om, hvilke film, de gerne vil skrive om. Lonni
har sendt lister ud for en 3-4 måneder, så medlemmerne løbende kunne skrive
omtalerne.
Fremadrettet vil Lonni sende en titelliste for hver måned, så medlemmerne bedre kan
planlægge deres arbejde.
Deltagelse i Filmtræf:
Lonni, Frans og John og Birthe har i det forløbne år deltaget i to Filmtræf arrangeret af
FAFID et såkaldt sommertræf i Svendborg (alle 4) samt et vintertræf i januar i Århus.(kun
Lonni og Frans). Fafids filmtræf er ikke åbne for de andre medlemmer af katalogudvalget.
Men de har så deltaget i nogle filmdage i Århus/københavn arrangeret af de 7 ”små”
udlejningsselskaber, som ikke får vist deres – ofte ret smalle film og lige noget for
klubberne– ved filmtræffene. Disse filmdage holdes forår og efterår både i København og
i Århus. I 2018 er der blevet afholdt 3 (januar, april og september). Vi sender invitationer
til katalogudvalgets medlemmer samt til klubberne.
2: Kontaktudvalget:
Udvalget er DFIs bindeled mellem branche og filmbrugere. Man kan læse mere på
www.dfi.dk . Der er i alt 12 personer – udpeget af forskellige brancher bl.a.
forfatterforeningen og andre interesseorganisationer for det kulturelle liv i Danmark. Ved
møderne bliver der orienteret om DFIs arbejde og målsætning, hvilket bl.a. er at få flere
af Cinematekets film ud i landet. Der har i 2018 været et tilbud fra DFI om at få flere
”ældre” film el. klassikere ud i biograferne el. filmklubberne.
Efter drøftelse med den lokale biograf her i Holstebro besluttede vi ikke at modtage
tilbuddet. Det var besværligt, og der var ikke støttepenge nok i det. Man skulle f.eks. selv
finde oplægsholdere, og man kunne ikke aflønne dem rimeligt.
Vi ved ikke, om nogle af de andre filmklubber har modtaget tilbuddet og heller ikke om
biografer har.
Cinemateket har desuden oprettet en afdeling i Århus i Øst for Paradis.

Lonni Gelsdorf blev genudpeget april 2018 (man kan sidde i 3 år), og der har været
afholdt 2 møder i 2018 ( d. 24.4.2018 og d. 2.10.2018). Desuden er der blevet afholdt
møde med DFIs bestyrelse og de forskellige råd d. 11.12.2018. Det var meget informativt
med forskellige oplæg, der viste, hvad DFi arbejder med.
Lonni Gelsdorf 15.4.2019

