
Beretninger fra Mariager Filmklub, Gørlev Filmklub, Filmklubben Park, Filmpaletten i Herlev, 
Valentino i Esbjerg, Gilleleje Filmklub og Holstebro Filmklub. 

Herning Filmklub, Kanalen i Ålborg og Holbæk Filmklub har ikke haft aktiviteter. Vi har været i 
telefonisk kontakt med dem, ligesom vi har snakket med Vejle Filmklub, Viborg Filmklub, 
Hvidovre Filmklub og Bogart. 

Mariager Filmklub 

I lighed med det øvrige kulturliv måtte vi lukke ned for filmvisningerne i marts 2020. Det betød at vi måtte 
aflyse/udskyde de 2 sidste film i sæsonen. 
Vi havde ellers haft en fin sæson med pænt fremmøde og ca. 70 medlemmer. Da generalforsamlingen altid 
holdes sammen med den sidste film i sæsonen, valgte vi at starte efterårssæsonen med den planlagte 
generalforsamling med tilhørende film. Den ordinære sæson startede et par uger senere med et program 
på 9 film. Efter en lidt træg start kom vi i gang og fik medlemstallet op på et lignende tal som året før. 
Mod julen måtte vi atter stoppe filmvisningerne, og har derfor aflyst resten af sæsonens 5 film! 
  
Vi planlægger at lade efterårssæsonen bestå af de udskudte 5 film og således kun lave nyt program for den 
kommende forårssæson 2022. 
Der vil derfor blive et differentieret kontingent afhængig om man har været medlem i den forgangne 
sæson, eller er nyt medlem. 
  
Alle vores film er DVD / BluRay titler 
  
Økonomisk har klubben klaret sig ok da kontingenterne jo er betalt – ligeledes huslejen for hele året ! Der 
bliver derfor en forhandling med Den Gamle Biograf om betingelserne for den nye sæson. 
Det bemærkes at Biografen (som også er en frivillig forening) er hårdt ramt af nedlukningen, da dens 
primære funktion som forsamlingshus stort set har været umuliggjort i over et år! 
Alligevel er det lykkedes Biografen at få installeret nyt lydsystem under Coronapausen (takket være 
fondsdonationer). Dette betyder også et løft for lydkvaliteten i vores film. 
  
Vi glæder os til atter at kunne vise film for vores medlemmer. (Ingen har indtil videre krævet 
kontingentrefusion!) 
 

Gørlev Filmklub 

En kort beretning fra Gørlev om vores sæson nr 34. 

Så vidt jeg ved, nåede vi op omkring de 100 medlemmer, lige før det hele blev lukket ned!   

Vi kom rigtig godt fra start. Og fik ros for vores mange Corona tiltag! af medlemmerne der udtrykte 
meget ros og følte sig helt trygge ved at komme hos os i Den gamle Biograf.. 

Vi startede sæsonen med afholdelse af forrige sæsons generalforsamling i September. Med den 
sidste af vores JOKER film DRONNINGEN u. beregning af entrè.    *(JOKER film er :  Vi har fem 
kandidater.som medlemmerne stemmer to film ind i programmet af lige før jul). Og startede 
derefter op på ny sæson. 



Vi nåede det halve af det planlagte filmprogram på 18 filmvisninger. 

Sorry we missed you, En helt almindelig familie, Parasite, De særlige, ONKEL. Et 
dobbeltfilmarrangement.  en lørdag med to film og sandwich: Blinded by the light og Aretha 
Franklin AMAZING GRACE, herefter Krudttønden og I trygge hænder. Før vi blev lukket ned af 
corona. 

Tilbage var de 2 af medlemmerne valgte Joker film. Den bedste kandidat & Undtagelsen. 
Herudover udgik SIR, Ud og stjæle Heste, Apokalypse Now, En hvid hvid dag, Løfte før daggry, 
Smerte og ære + Gøg og Gokke af det planlagte filmprogram denne sæson. 

Alt i alt endte Gørlev filmklub med et lille driftsoverskud trods det!  vi har valgt at tilbagebetale 
Ubrugte Filmklip i starten af næste sæson til september 2021. 

 En stor hilsen fra alle os i Gørlev.  

Mvh 

Paw Larsen 

Fra Filmpaletten i Herlev: 

Sæson 2019-2020 kom vi igennem ved at vise april måneds film i september ved to forevisninger. 
Generalforsamlingen måtte vi aflyse, da vi ikke kunne finde et lokale der var stort nok, (plads til er par 
hundrede, med restriktioner). 
 

Sæson 2020-2021 viste vi tre film, (okt. -dec.) med to visninger pr gang. Vi måtte aflyse fire film (jan-april) og 
generalforsamlingen. 
 
Vi havde en reduktion i medlemstallet på ca. 30%, men en del tilkendegav, at de ønskede at blive medlem 
igen når situationen ændrede sig til et bedre. 
 
Vi har planlagt at slutte sæsonen 7. sept. med generalforsamling og en ekstra film. Vi krydser fingre. 
 

De fire aflyste film indgår i programmet for sæson 2021-2022, og medlemmer i sæson 2020-2021 får 50% 
rabat i den nye sæson, som er planlagt med 7 film, (okt.- apr.). Også her krydser vi fingre. 

Ekstra: Tredje weekend i juni har vi sammen med Teaterbio lavet et filmarrangement med adgang til stærkt 
reduceret pris for medlemmer og en fair pris for nysgerrige. I samme weekend er der Skolebio, jazz og 
måske teater - en lille kultur opening i Herlev. Ikke en grand opening men dog en åbning. Igen krydser vi 
fingre og også tæer. 

På bedding er også et større arrangement for medlemmer og nysgerrige med foredrag og film medio 
september. Mon ikke det lykkes. 

Vi har heldigvis en sund økonomi. 

9:16 format hilsen 

Foreningen Filmpaletten v. Jørgen Mohr 



Filmklubben Valentino i Esbjerg 

Beretningen herfra er ganske kort. 
Vi har simpelthen flyttet vores første halvårs program til andet halvår. 
Samtidig har vi spurgt medlemmerne om det er i orden, at vi ikke tilbagebetaler pengene, men i stedet 
lader beløbet være 
betaling for andet halvår. 
Det var næsten alle med på. 
Vi skal snart mødes i bestyrelsen og der skal vi blandt andet have aftalt hvornår og hvordan, vores 
generalforsamling kan finde sted. 
  
Vi glæder os til at komme i gang igen og krydser finger for at det lykkes. 
  
Mange hilsner 
Peter Porskjær 
Formand 
Filmklubben Valentino 
 
Filmklubben Park i Frederikssund 
Lidt nyt fra Frederikssund. 
Hele vores forårssæson har vi måttet aflyse i år. Vi har en god økonomi med 150 
medlemmer sidste år, så bestyrelsen har besluttet at vise 2 af forårets film "gratis" - en i 
maj og en i juni. dette for at vise lokalbefolkningen, at vi er her og glæder os til igen at se 
film. 
Man kan så se de to film og efterårets film for det, det normalt koster at se film i en halv 
sæson, 300kr. Vi har måttet tilbagebetale forårsprisen til de medlemmer, der nåede at købe 
et helt års abonnement. 
Det reviderede program kan ses på hjemmesiden. 
MVH 
Ruth Krog 
Frederikssund 
 
Holstebro Filmklub 
Forårssæson 2020 blev den sidste i Scala Bio. Her måtte vi aflyse de sidste 2 film, som vi så viste 
efterår 2020, hvor vi var flyttet til den fantastiske nye biograf Big Bio. Medlemmerne strømmede 
ind, og desværre havde vi ikke plads til alle, der gerne ville være med. Det var selvfølgelig 
Coronarestriktionerne, der afgjorde, hvor mange personer, der kunne være i salen. Vi havde 221 
medlemmer og viser hver film 2 gange (kl. 14.00 og kl. 17.00). Der kommer næsten lige mange ved 
de 2 forestillinger. 
Man skal selv via Holstebro Filmklubs hjemmeside bestille sin plads til forestillingerne. 
Big Bios personale kontrollerer billetter. Vi sidder blot og byder velkommen og tager en snak med 
medlemmerne.  
Hvad forår 2021 angår, så besluttede vi ligesom Valentino at aflyse hele forårssæsonen. Vi 
meddelte medlemmerne, at den var flyttet til efteråret 2021. Vi havde på aflysningstidspunktet 
191 medlemmer. Der var blot 2 (fraflyttere), der bad om at få kontingentet på 350 kr retur. Det fik 



de selvfølgelig. Alle accepterede, at de 350 kr for forårssæson 2021 er betaling for efterår 2021. 
Der er 6 ordinære film på en sæson samt 2 ekstra eller bonusfilm.  
Vi har netop fået aftalt datoer og tidspunkter med vores biograf (Big Bio Holstebro) og bestiller 
snarest film og laver programfolder.  
Vi håber, Coronarestriktionerne bliver lempede til efteråret, så vi også kan få nye medlemmer.    
Generalforsamlingen blev selvfølgelig også udskudt, men den vil blive afholdt d. 10.8.2021 på 
Holstebro Bibliotek.  
Vi er meget optimistiske hvad fremtiden angår. Folk vil gerne i biografen og vores modne publikum 
er meget trofaste og også glade for vores filmvalg. 
Lonni Gelsdorf Holstebro Filmklub 
 
Bogart Bio 
Telefonisk meddeler formanden Søren Enemark, at man kun nåede at vise 2 af de 6 planlagte film, 
og man måtte udskyde generalforsamlingen. Man regner med at starte op igen til oktober 2021. 
Klubben viser 6 film om året, og vedtægterne siger, at de skal være mere end et år gamle, før 
klubben viser dem. Det er vel det man kalder en reprise-klub. 
 
Voksenfilmklubben i Gilleleje 
Den nye formand Per Frederiksen har fortalt, at klubben nåede at vise de planlagte film i efteråret 
til og med begyndelsen af december 2020, men hele vinter/forårssæsonen er jo ikke gennemført. 
De medlemmer, der har betalt for denne periode, får overført deres betaling til efteråret eller 
pengene retur. Klubben fortæller også, at de har 40 års jubilæum i år, men det er svært at 
planlægge festligholdelse p.t. 
Formand Per Frederiksen 
 
Hvidovre Filmklub 
Den mangeårige formand Finn Knigge Sørensen har valgt at stoppe, og der er endnu ikke valgt en 
ny formand. Men næstformand Birthe Wibroe varetager kontakten, indtil en ny formand er blevet 
valgt. De 13 planlagte film for efterår 2020 blev vist, mens de 12 planlagt til december efter d.  
9.12 samt for foråret 2021, måtte aflyses.  
Klubben påtænker at vise de aflyste forårsfilm i sæson 2021-2022. 
 
Vejle Filmklub 
De 6 efterårsfilm blev vist, men de 6 planlagt til forår 2021 er blevet udsat til efterår 2021 ligesom 
generalforsamlingen. 
 
Viborg Filmklub 
Klubben har vist de 6 planlagte film efterår 2021, men har måttet aflyse de 6 planlagte i forår 
2021. Der startes op igen fra efterår 2021 – d. 20. september, og der er planlagt generalforsamling 
d. 1.6.2021. Der skal igen i 2021-22 vises 12 film. Medlemmerne får reduktion i kontingentet på 
grund af aflysningerne af de 6 forårsfilm. Der vælges helt nye film til den nye sæson. Viborg 
Filmklub havde omkring 250 medlemmer i den forløbne sæson. 
Jens Jørgen Ditlevsen Viborg Filmklub. 
 
 


