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Referat af Landsmøde i Sammenslutningen af Danske Filmklubber
d. 22.5.2021, afholdt som telefonisk møde af bestyrelsen og kun med bestyrelsen,
som havde fået fuldmagt af alle 14 medlemsklubber til at
afholde Landsmødet på denne måde.
1: Valg af dirigent:
Frans Pærregaard (Holstebro Filmklub) var dirigent. Han konstaterede, at Landsmødet var
blevet indkaldt rettidigt efter vedtægterne (mindst 4 uger før afholdelsesdato) nemlig ved brev
pr. mail til medlemmerne d. 22.4.2021 med foreløbig dagsorden, budget og forslag til
kontingentsatser for 2022. Endelig indkaldelse (mindst en uge før Landsmødets afholdelsesdato)
udsendt til klubberne d. 15.5.2021 med beretning fra bestyrelse, kasserer og øvrige udvalg samt
underskrevet regnskab. Dagsordenen her rummer bestyrelsens forslag.
Første indkaldelse fra d. 22.4.2021 har desuden ligget på SDFs hjemmeside fra denne dato,
Ligesom den endelige indkaldelse fra d. 15.4.2021, beretninger samt regnskab har været
tilgængeligt på hjemmesiden.
Ved bestyrelsens telefonmøde var Lonni Gelsdorf, Frans Pærregaard, John Parbst og Birte Parbst
(revisorsuppleant) til stede. Alle klubber havde meldt positivt tilbage.
Lonni Gelsdorf er referent.
2a Formandens beretning.
Da formandens beretning har været udsendt med den endelige indkaldelse af d. 15.5.2021,
skal her blot refereres hvilke punkter den indeholdt. Den ligger desuden på SDFs hjemmeside.
Beretningen indeholdt følgende punkter:
1: Bestyrelsesmøder, arbejde og arbejdsfordeling.
2: Hjemmesiden.
3: Kontakten til DFI.
4: Kataloget.
5: Udlejerne.
6: Medlemsklubberne.
7: DaBuf sekretariatet.
8: Forskellige henvendelser samt meddelelse om Kirke og Film.
9: Det Frivillige Kulturelle Samråd.
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Kassererens beretning var også herunder. Han kommenterer den under forelæggelse af
regnskabet.
Ingen klubber havde fremsendt spørgsmål eller havde kommentarer til beretningen. Sammen med
referatet fra Landsmødet fremsendes de meddelelser fra mange af klubberne, som havde reageret
på vores anmodning om at fortælle, hvordan klubben havde klaret Coronanedlukningen.
Beretningen blev derfor taget til efterretning.
2b: Katalogudvalgets og kontaktudvalgets beretninger.
Da disse ligeledes havde været fremsendt til medlemsklubberne, som ikke havde nogle
bemærkninger blev disse beretninger også taget til efterretning.
3: Forelæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet ved at sammenligne 2019 med 2020. Her kunne man konstatere
at der i 2020 havde været et overskud på 8.953 imod et underskud i 2019 på kr. 1210. Han
forklarede forskellene i de forskellige poster. Der har f.eks. ikke været afholdt et fysisk
Landsmøde, og DFI har bevilget flere penge. Men konklusionen er, at økonomien er
tilfredsstillende, og egenkapitalen er på kr. 23.881.
Vores revisor har sagt, ”at SDF er en veldrevet forening med en Ok økonomi.”
Det skal bemærkes, at de penge fra DFI, som ikke anvendes, skal betales tilbage. Hvor meget vil
fremgå, når vi indsender projektregnskab for 2020.
Regnskabet blev godkendt.
4: Indkomne forslag.
Pr. d. 8.5.2021 var der ikke indkommet nogle forslag.
5: Vedtagelse af handlingsprogram:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende forslag til handlingsprogram
SDF skal sikre filmklubbernes levering af film
SDF skal udgive filmkatalog 2022-23
SDF skal sikre, at filmklubberne fortsat kan deltage i de ”små” udlejeres filmdage.
Handlingsprogrammet blev vedtaget.
6: Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2022. (budgettet har været
fremsendt med første indkaldelse d. 22.4.2021 ligesom bestyrelsens forslag til kontingent)
Budgettet blev gennemgået, og Lonni nævnte, at SDF har søgt DFI og fået bevilget kr. 38.000 for
2021.
Ingen klubber havde haft bemærkninger til det foreslåede budget.
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Vdr. Kontigentsatser:
Bestyrelsen foreslog, at de satser, som blev vedtaget på landsmødet 2019 og fastholdt i 2020, også
skal gælde for 2022
a: medlemmer under § 3.1: 35 mm klubber (digitale): 17 kr. pr, medlem pr. år. Min: 1400 kr. og
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 Filmklub) blev genvalgt som revisor, og Birte Parbst (Gørlev Filmklub)
blev også genvalgt som revisorsuppleant.
10: Nedsættelse af stående udvalg.
Katalogudvalget:
Lonni Gelsdorf, Annette Hørdahl Jensen, Frans Pærregaard og Steen Grønlund (alle Holstebro
Filmklub), Peter Breinholt (Gørlev Filmklub) og Ruth Krog (fra Filmklubben Park i Frederikssund)
blev genvalgt.
Kontaktudvalget:
Bestyrelsen har foreslået og indstillet, at Peter Breinholt (Gørlev Filmklub) indtræder i
Kontaktudvalget, hvilket han har sagt ja til. Lonni Gelsdorf kunne ikke fortsætte, da reglerne er
således, at den samme person kun kan sidde i 2 tre-årige perioder efter hinanden.
Kontaktudvalget er jo ”brugernes” kontakt til DFI. Peter Breinholt er forpligtet til at melde
tilbage til SDFs bestyrelse, når der har været møder og aktiviteter i Kontaktudvalget. Han kan
desuden indbydes til SDFs bestyrelsesmøder, hvor han kan fortælle om aktiviteter og arbejde.

4

11: Evt.
Vi fik en henvendelse fra Vejle Filmklub, som troede, at Landsmødet ville være et zoom
møde, hvor alle, der havde lyst til at deltage, kunne gøre det. Vi beklager, at vi ikke tydeligt nok
har fået kommunikeret ud, at det var et telefonmøde – kun med deltagelse af bestyrelsen.
Vi håber naturligvis, at vi kan afholde et fysisk Landsmøde i 2022. Gerne igen i Gørlev, som har
de optimale faciliteter til det.
Sammen med referatet af Landsmødet sender vi de beretninger, som mange klubber har
sendt os om deres situation i forbindelse med Coronarestriktionerne.
Konstituering:
Efter bestyrelsens telefoniske Landsmøde holdt vi et konstituerende møde i bestyrelsen, som
konstituerede sig således:
Lonni Gelsdorf (formand)
Frans Pærregaard (kasserer)
John Parbst (menigt medlem)

Frans Pærregaard, Lonni Gelsdorf og John Parbst
d. 25.5.2021.

