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Referat af Landsmøde i Sammenslutningen af Danske Filmklubber 
d.27.4.2019 i Gørlev, hvor Gørlev Filmklub var værter.  

 
1: Valg af dirigent: 
     Peter Breinholt (Gørlev Filmklub) blev valgt og konstaterede, at landsmødet var blevet rettidigt 
     Indkaldt efter lovene (mindst 4 uger før afholdelsesdato) nemlig ved brev pr. mail til  
     medlemmerne d. 25. marts med budget samt senere et brev uden beretning og regnskab fra d.  
     15.4.2019. Der var 13 fremmødte til landsmødet. Fra Gørlev Filmklub 8, fra Filmklubben Park i  
     Frederikssund 1, fra Filmpaletten i Herlev 1, fra Hvidovre Filmklub 1 og fra Holstebro Filmklub 2  
     (der desuden er i SDFs  bestyrelse) i alt 13 deltagere.  
 
     Der var afbud fra Bogart i Glostrup, Herning, Esbjerg, Mariager, Græsted-Gilleleje, Holbæk, 
     Viborg og Vejle. Kun Kanalen i Ålborg har vi ikke hørt fra. 
      
2 a: Formandens beretning:  
         Denne var ikke blevet udsendt sammen med indkaldelsen, men bliver vedhæftet referatet fra  
         Landsmødet, men det væsentligste indhold var følgende: 
     A: ÅRETS GANG: Her nævntes 1) kassererposten 2) hjemmesiden 3) Kontakten til DFI 4)  
          kataloget 5) katalogudvalgets arbejde 6) bestyrelsens arbejde og møder 7) kontakt til  
          udlejerne. 
     B: MEDLEMSKLUBBER: 
          Der er pr. 1.1.2019 14 medlemsklubber. Oversigt kan ses på Sammenslutningens  
          hjemmeside. Klubberne har tilsammen haft 168 forevisninger med 2282 medlemmer.  
          I 2018 fejrede Mariager Filmklub 30 års Jubilæum, og Hvidovre Filmklub fejrede 45 år d. 26.  
         marts 2018. Viborg Filmklub fejrede 50 års jubilæum i 2018 og Holbæk Filmklub har lige fejret  
         60 års jubilæum. Vi ønskede klubberne tillykke. 
           
     C: UDLEJERNE:  

 Vi har kun en formel underskrevet aftale. Det er med Nordisk Film, som pr. d. 1.7.2019 tager kr. 
1650 pr. forevisning, samt ekspeditionsgebyr på kr. 50 pr booking og for digital levering kr. 350 
samt fakturagebyr på kr. 10. Alle priser er exl. moms. Klubberne skal ikke indsende spilleopgørelse 
til Nordisk Film, men til alle andre udlejere efter visning. Der er ikke faste priser for leje af 
filmene, men priserne er 15,50 el. 16 kr pr. person hos de fleste.  

Klubberne skal være særligt opmærksomme på film fra udlejere som Angel Films, Reel Pictures, 

41 Shadows, Another World Entertainment, Camera Film, Filmbazar, samt Øst for Paradis, 

da disse er meget villige til at lade klubberne leje deres film – ikke særlig lang tid efter at de har 

haft premiere. De laver desuden 2-4 årlige filmdage, hvor de præsenterer deres nyheder. Lonni får 

indbydelserne, som hun sender videre til klubberne. Vi ved, at Gørlev Filmklub, Mariager 

Filmklub, Holstebro Filmklub og Park har benyttet sig af tilbuddet. Det foregår både i København i 

Vester Vov Vov og i Århus i Øst for Paradis. Det koster normalt kr.150 at deltage pr. person, og det 

er fine arrangementer.  



Alle udlejere er oprettet i DaBufs elektroniske filmbestillingssystem, hvor man kan booke deres 

film. Det fungerer tilfredsstillende. Hvis man vil leje film fra en udlejer, der ikke er oprettet i det 

elektroniske system, måske fordi de kun har en enkelt film, kontakter man blot sekretariatet, som så 

vil hjælpe. 

 
           
      D: KATALOGET: 
 SDF har siden 1985 hvert år udgivet et filmkatalog over alle de film, der er i dansk 
biografdistribution. Kataloget vil udkomme med film, der kan vises digitalt. Katalogudvalget har 
foretaget en udvælgelse, således at det ikke er alle film, der får premiere i Danmark, der omtales, 
men kun dem, som udvalget skønner, klubberne vil leje. Det kan altså være, at der er en film, som 
ikke er kommet med i kataloget, men alligevel kan lejes. Man skal så blot kontakte udlejerne. Der er 
en liste med mailadresse over udlejerne bagerst i kataloget, så man kan henvende sig. Hvis man ikke 
kan finde udlejer, så ring til sekretariatet. 
Alle klubber, der ønsker en papirversion, få sådanne tilsendt, når de oplyser, hvor mange 
eksemplarer af kataloget, de ønsker. Filmkataloget indeholder 220 filmomtaler, heraf 106 nye. 
Nytilbudte titler vil stå forrest i kataloget, og de nye titler fra sidste år under øvrige titler. 
Katalogets nye titler dækker film, der havde premiere fra februar 2017 samt til og med udgangen af 
februar 2018. 
 
       
      E: SEKRETARIATET: 
 
          Samarbejdet med DaBUF fungerer fint. Vi har et godt samarbejde med sekretærerne Kine   
          Dahl og Janne Flatau, som gør et flot stykke arbejde og altid er meget villige til at hjælpe  
          klubberne, hvis der er problemer eller blot spørgsmål. Telefonnummeret er 33 21 41 76. 
          e-mail er: sekr@dabuf.dk 
      F: Lonni fortalte lidt om DET FRIVILLIGE KULTURELLE SAMRÅD som hun og Frans havde været  
           til et enkelt møde i. Der er en hjemmeside, hvor man kan orientere sig yderligere. Frans er  
           revisor, og der afholdes møde d. 6.5.2019 i København, hvor vi desværre er forhindrede. 
                         
http://www.kulturellesamraad.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=72:nyt-
samrad-pa-det-frivillige-kulturelle-omrade&catid=2&Itemid=101 
 
Der var enkelte  spørgsmål til beretningen 
En klub nævnte, at der havde været problemer med regningen (hvem der skulle have den i 
klubberne). Det gjaldt specielt SF-Studios. 
Lonni nævnte, at DaBuf arbejder på at forbedre det elektroniske bestillingssystem, så måske kan 
der komme ”spilleopgørelser” med i systemet, så man ikke pr. mail selv skal indberette. Lonni 
undersøger det hos DaBuf. DaBuf fortæller, at det ikke bliver muligt at få 
”spilleopgørelsesfunktion” koblet på det elektroniske system. Man skal altså stadig selv sende 
tallene til udlejerne. 
Man snakkede også om ”kriterier” for udvælgelsen af film til kataloget og om længden af 
omtalerne – nogle er længere end andre. Vi enedes om, at det er fint, at omtalerne er forskellige 
og også af forskellig længde. Det fremgår jo, hvem der har skrevet dem, og kriterierne for 
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udvælgelsen af film bl.a. er: om vi tror filmene passer til vore klubbers programpolitik, og 
selvfølgelig også, om vi synes filmene har en kunstnerisk kvalitet. 
 
           Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 
      2b:   Udvalgenes beretning: 
 
             1: Katalogudvalget: 
                 Medlemmer er Lonni Gelsdorf, Annette Hørdahl Jensen, Frans Pærregaard, Peter  
                 Breinholt, og Ruth Krog som skriver omtalerne af filmene for SDF.  
                 Det digitale katalog indeholder 220 filmomtaler, heraf 106 nye. Læs mere i den særlige  
                 beretning fra katalogudvalget. Kataloget er ”slanket” i år, da flere udlejere ikke længere  
                 havde titlerne, som vi har forespurgt på, og vi har fjernet titler, som vi mener, ingen  
                 filmklubber vil leje.  
                  
             2:  Kontaktudvalget: 
                  Udvalget er DFIs bindeled mellem branche og filmbrugere. Man kan læse mere på  
                  www.dfi.dk . Lonni sidder nu i udvalget og er blevet genudnævnt for en ny 3-årig  
                  periode. Der afholdes 2 møder om året samt et møde med DFIs ledelse og råd. Der er p.t  
                  12 medlemmer, som repræsenterer forskellige kategorier af brugere. Udvalgets vigtigste  
                  opgave er at rådgive og komme med forslag til Filminstituttet og udpege 2 medlemmer  
                  til henholdsvis Rådet for Spillefilm og Rådet for Kort-og Dokumentarfilm.  
                  Udvalget vil arbejde med at formulere den kulturelle værdi af dansk film og produktion  
                  af denne. Vi vil drøfte, hvorledes vi kan italesætte, hvorfor det er så værdifuldt fortsat at 
                  have dansk filmkultur. Læs mere i den vedhæftede beretning eller på DFIs hjemmeside.  
 
                  Lonni nævnte, at Cinemateket havde tilsendt biografer og klubber et tilbud om at vise  
                  ”klassikere” på gunstige lejevilkår. Ingen filmklubber har tilsyneladende brugt tilbuddet,  
                   men sikkert nok nogle af de ”art-cinema” biografer, der eksisterer sammen med 
                   kommercielle biografer. 
                  
                   Man tog de to beretninger til efterretning. 
  
            3:  Forelæggelse og godkendelse af regnskabet: 
                  Driftsregnskabet udviser et underskud på 4.939 kr. Vores egenkapital/nettoformue er på  
                  er på 25.091 kr. 

             Bestyrelsen har foreslået at bevare de kontingentsatser som blev vedtaget i 2018. Se  
             indkaldelsen. 
             Vi søgte og fik bevilget 25.000,00 kr. fra Det Danske Filminstitut for 2018. 
             Da tilskuddet fra DFI er under 100.000 kr. skal regnskabet ikke længere revideres af  
             en autoriseret revisor. DFI har ret til løbende at kontrollere regnskabet. 
             Vdr 2019 har vi søgt og fået bevilget kr. 33.500 fra DFI.  
             Revisoren karakteriserede SDF som en ”veldreven forening med en OK økonomi”. 
             Frans Pærregaard 

http://www.dfi.dk/


             Kasserer 
                 
                  Regnskabet blev godkendt. 
 
            4:   Indkomne forslag: 
                  Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
            5:  Vedtagelse af et handlingsprogram: 
 
                 Følgende program blev forelagt og vedtaget: 
 
             1: SDF skal sikre filmklubberne levering af film.  
             2: SDF skal udgive Filmkatalog 2020/21 
             3: SDF skal sikre, at klubberne fortsat kan deltage i de små udlejeres filmdage. 
               
 
             6:  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
 
                  Budgettet blev gennemgået, og Lonni forklarede, hvorfor vi har søgt DFI om kr. 33.500 i  
                  stedet for kr. 25.000 sidste år. Vi får nu kataloget trykt ved en grafiker, og der er   
                  stigende udgifter til forsendelse af kataloger til klubberne. En væsentlig udgiftpost er  
                  bestyrelsens deltagelse i Fafids 2 filmtræf, hvor vi dels holder et af de årlige to  
                  bestyrelsesmøder samt ser film, som skal med i kataloget. Deltagelse er nødvendig for at  
                  kunne fremstille kataloget.   
                  Budgettet vedhæftes referatet af Landsmødet, men var vedhæftet ved første  
                  indkaldelse d. 14.3.2019. 
 
 
                 Vdr. kontingent: Bestyrelsen foreslog, at de satser, der blev vedtaget ved landsmødet i  
                 2018 også skal gælde for 2019. 
 
                a:  Medlemmer under § 3.1: 35mm klubber: 17 kr pr. medlem pr. år: min: 1.400 kr   
                     max: 13.000 kr 
                b:  Medlemmer under § 3.2: Institutioner: fastsættes af bestyrelsen efter konkret    
                     vurdering 
                c:  Medlemmer under  § 3.3: Hvilende klubber: Fastsættes af bestyrelsen efter konkret  
                    vurdering 
         
        Dette blev vedtaget. 
 
7:  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 
       Lonni Gelsdorf (Holstebro Filmklub), Frans Pærregaard (Holstebro Filmklub) og John Parbst  
       (Gørlev Filmklub) blev alle genvalgt. 
 



8:  Valg af 1 bestyrelsessuppleant: 
 
      Kim Erik Rømer (Bogart Filmklub) blev genvalgt. 
       
9:  Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
     Peter Breinholt (Gørlev) blev genvalgt til revisor og Birthe Parbst (Gørlev Filmklub) blev 
     suppleant. 
 
10:  Nedsættelse af stående udvalg: 
       Katalogudvalget: 
       Lonni Gelsdorf, Anette Hørdahl Jensen, Frans Pærregaard (alle fra Holstebro Filmklub), Peter  
       Breinholt fra Gørlev Filmklub og Ruth Krog fra Filmklubben Park i Frederikssund).  
       blev genudvalgt. 
       Flemming Kisbye fra Gørlev Filmklub viste interesse for at deltage i arbejdet, men ville ikke  
       forpligte sig endeligt. Han vil få tilsendt lister over de film, der skal med i kataloget, som Lonni   

       udarbejder løbende. Mailadresse: kisbyemail.com 

       Kontaktudvalget:  
       Lonni Gelsdorf er stadig medlem og udnævnt for en ny 3-årig periode. 
 11: Eventuelt: 
       Vi takker Gørlev Filmklub for atter i år at have været fremragende værter for Landsmødet. Vi  
       kommer gerne igen. 

      Hvordan står det til hos klubberne? 

      Inden selve Landsmødet gik i gang havde vi en præsentation af, hvordan det gik hos de  

      deltagende klubber. 

      Således hørte vi positive og opmuntrende beretninger fra Gørlev, Park, Hvidovre, Herlev  og   

      Holstebro.  

      Lonni refererede de meldinger, som filmklubberne i Holbæk, Græsted-Gilleleje, Herning,    

      Vejle, Mariager og Esbjerg havde sendt.  

       Lonni samler oplysningerne og sender dem ud som et SDF nyhedsbrev. 

       Efter Landsmødet vistes filmen Grænse fra Camera Film. 

 

Frans Pærregaard og Lonni Gelsdorf 
3.5.2019 


