
SDF · SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE FILMKLUBBER 

 

Svanemøllevej 65, 2900 Hellerup · Telefon 33 21 41 76 · Fax 33 21 41 60 · CVR. 58095214 

Kære filmklubber! 

                                                                                                                                     11. april 2022 

LANDSMØDEINDKALDELSE 2022 

Nu er der kun 11 dage til, vi forhåbentlig ses til årets Landsmøde i Gørlev, som vi har indkaldt 

til ved skrivelse til klubberne pr. d. 23. marts 2022. 

Vi håber at se så mange klubber som muligt. Det vil være dejligt med opbakning til 

bestyrelsens arbejde samt give gode muligheder for idéudveksling. 

Landsmødet vil finde sted  

LØRDAG DEN 23. APRIL 2022 KL. 13.30 

I Gørlev Filmklub, Den Gamle Biograf, Østerled 25, 4281 Gørlev. 

 

Vært for arrangementet vil være Gørlev Filmklub. Der vil være åbent fra kl. 12.00 og frokost 

kl. 12.30! 

 

Efter landsmødet kl. 16.00 vil der være forevisning af filmen Trøffeljægerne fra Piemonte. 

 

Omtale af filmen var vedhæftet 1. indkaldelse d. 23.3.2022. 

 

Deltagelse i landsmødet er gratis. Deltagerne kan få dækket transportomkostninger med 

bilag. 

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes man tilmelde sig til landsmødet. Det kan 

foregå på: 

• Via e-mail på gelsdorf@mail.dk  eller telefonisk på 974245 43, mobil: 214314 50.  

Senest onsdag d. 13. april. De allerede tilmeldte skal ikke foretage sig yderligere. 

mailto:gelsdorf@mail.dk


Bestyrelsens beretning samt beretning fra 2 udvalg – katalogudvalget og  

Kontaktudvalget fremlægges på mødet, men fremsendes senere sammen med  

referat af Landsmødet til alle SDFs medlemsklubber. 

Kassererens beretning aflægges sammen med det reviderede regnskab på  

Landsmødet. Disse fremsendes ligeledes til SDFs klubberne sammen med referat af  

Landsmødet.  

Budget og bestyrelsens forslag til kontingenttakster fremsendtes med sidste  

udsendelse fra d. 23.3.2022. 

Venlig hilsen 

Lonni Gelsdorf 

Formand for SDF 

 

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. a: Formandens beretning 

       b: udvalgenes beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 

4. Indkomne forslag 

5. Vedtagelse af handlingsprogram 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 

a: medlemmer under § 3.1 

b: medlemmer under § 3.2 

c: medlemmer under §3.3 

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

regnskabsperiode. 

7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

8: Valg af 1 bestyrelsessuppleant 



9: Valg af revisor og revisorsuppleant 

10: nedsættelse af stående udvalg 

11: eventuelt. 


