
  

             1: Katalogudvalget: 
                 Medlemmer var:  
                 Lonni Gelsdorf, Annette Hørdahl Jensen, Frans Pærregaard, Peter Breinholt, Ruth Krog,  
                 0g Steen Grønlund,  som skriver omtalerne til kataloget.          
                 Katalogudvalget har i år kun holdt digitale møder. Kataloget 2020-21 rummede 224  
                 omtaler heraf 121 nye titler. Kataloget 2021-22 rummer 173 titler, heraf 59 nye. 
                 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 ad gangen, så medlemmerne løbende kunne  
                 skrive omtalerne. 
                 Fremadrettet vil Lonni sende en titelliste for hver måned, så medlemmerne bedre kan  
                 planlægge deres arbejde. 
                  Man kan læse mere om arbejdet i katalogudvalget i bestyrelsens beretning. 
  
                 Deltagelse i Filmtræf: 
                 Lonni, Frans og John og Birthe har i det forløbne år deltaget i et Filmtræf arrangeret af   
                 FAFID d. 24-27.8.2020 -   et såkaldt sommertræf i Svendborg (alle 4). FAFID 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 2020 er der kun blevet afholdt 1 (januar). Vi sender invitationer  
                 til katalogudvalgets medlemmer samt til SDFs medlemsklubber.   
 
             2:  Kontaktudvalget: 
                 Udvalget er DFIs bindeled mellem branche og filmbrugere. Man kan læse mere på  
                   www.dfi.dk . Der er i alt 12 medlemmer – udpeget af forskellige brancher bl.a.  
                 forfatterforeningen, børnefilmklubberne, Danmarks Lærerforening, Danmarks   
                 Biblioteksforening og andre interesseorganisationer for det kulturelle liv i Danmark. 
                    
                  Der har ikke været afholdt fysiske møder i Kontaktudvalget i 2020. Der har dog været                   
                  digital kontakt bl.a. om udpegning af to medlemmer til henholdsvis rådet for spillefilm     
                  og rådet for dokumentarfilm. 
                  Det årlige møde med DFIs bestyrelse samt møde med og beretninger fra DFIs forskellige   
                 råd har heller ikke kunnet gennemføres. Det har ellers været meget oplysende og  
                 nyttigt til at få forbindelser i filmbranchen.  
 
 
                 Lonni har dog via sin kontakt i DFI Nikoline Riget haft mulighed for at deltage i zoom   
                 møder bl. a. om filmbranchen situation i forbindelse med Coronanedlukning samt Film   
                 På Vej – om de kommende film, der får dansk premiere her i det sene forår og til  
                 efteråret.           
                  



  

                  Lonni Gelsdorf blev genudpeget april 2018 (man kan sidde i 3 år, men kun i 2 perioder).  
                  Der var fastsat 2 møder i 2020, som begge blev aflyst. Da Lonni ikke længere kan være 
                   SDFs repræsentant i Kontaktudvalget            
                   har SDF peget på Peter Breinholdt fra Gørlev Filmklub til  
                  dette hverv, som han glæder sig til at have og også melde tilbage fra.      
                   
  
                  Lonni Gelsdorf 13.5.2021 


