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 Kære filmklubber! 

                                                                                                                                           15. maj 2021 

LANDSMØDEINDKALDELSE 2021 

Nu er der kun 7 dage til, at bestyrelsen d. 22.5.2021 afholder det digitale Landsmøde 2021, 
som alle medlemsklubberne har givet os fuldmagt til, efter at vi tidligere har skrevet til 
klubberne og bedt om dette. 
 
Vi udsendte efter vedtægterne den første indkaldelse d. 22.4.2021, som indeholdt foreløbig 
dagsorden, budget for 2022 samt forslag til kontingentsatser. 
 
Efter vedtægterne skal den endelige indkaldelse udsendes senest en uge før landsmødet 
altså d. 15.5.2021. Det er så denne indkaldelse I nu modtager. 
 
Hvis vi havde afholdt et fysisk landsmøde, som vi plejer, ville vi udlevere bestyrelsens 
beretning, udvalgenes beretning samt regnskab ved den lejlighed. 
Nu er disse filer vedhæftet. 
 
Budget og bestyrelsens forslag til kontingenttakster fremsendtes med sidste  

udsendelse fra d. 22.4.2021. 

Dagsorden for landsmødet kommer her med bestyrelsens bemærkninger. 

 

Referat af Landsmødet med alle relevante oplysninger vil blive tilsendt alle klubber efter 
Landsmødet. 
 
Venlig hilsen 
Lonni Gelsdorf 
Formand for SDF 



 
 
Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent (Frans Pærregaard er dirigent og Lonni Gelsdorf referent) 
2. a: Formandens beretning (vedhæftet) 

       b: udvalgenes beretning. Katalogudvalget og Kontaktudvalget (vedhæftet) 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet (regnskabet er vedhæftet sammen med 
kassererens beretning) 

4. Indkomne forslag (der er pr. d. 8.5.2021 ikke indkommet nogle forslag) 
5. Vedtagelse af handlingsprogram: 

       Bestyrelsen foreslår følgende handlingsprogram: 

        SDF skal sikre filmklubberne levering af film. 

        SDF skal udgive filmkatalog 2022-23 

        SDF skal sikre, at filmklubberne fortsat kan deltage i Filmdage (de små udlejeres) 

   

         

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for (budgettet har været 
vedhæftet 1. indkaldelse fra d. 22.4.2021) 

a: medlemmer under § 3.1: (35mm klubber: 17 kr pr. medlem pr. år: min kr. 1.400, max kr. 
13.000) 

b: medlemmer under § 3.2: (institutioner: Fastsættes af bestyrelsen efter konkret 
vurdering.) 

c: medlemmer under §3.3: (Hvilende medlemmer: Fastsættes af bestyrelsen efter konkret 
vurdering.) 



Kontingentet for filmklubber under § 3.1 baseres på klubbernes medlemstal i sidste 
regnskabsperiode. 

7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: (Lonni Gelsdorf, Holstebro Filmklub, Frans Pærregaard, 
Holstebro Filmklub og John Parbst, Gørlev Filmklub er villige til genvalg)  

8: Valg af 1 bestyrelsessuppleant: (Kim Erik Rømer, Bogart Filmklub er villig til genvalg) 

9: Valg af revisor og revisorsuppleant: (Peter Breinholt, Gørlev Filmklub og Birthe Parbst, 
Gørlev Filmklub er begge villige til genvalg) 

10: nedsættelse af stående udvalg: (Katalogudvalget: Lonni Gelsdorf, Annette Hørdahl 
Jensen, Frans Pærregaard, Ruth Krog, Peter Breinholt og Steen Grønlund vil gerne 
fortsætte.) 

Kontaktudvalget: Lonni Gelsdorf blev i 2018 udpeget for en tre-årig periode. Peter 
Breinholdt er udpeget som ny deltager for SDF. 

 

    11: eventuelt. (Klubberne må meddele sig digitalt til formanden) 

                              Alt kan diskuteres, men intet vedtages. 

Bestyrelsen  

Lonni Gelsdorf, Frans Pærregaard og John Parbst 

 
 


