
VEDTÆGTER FOR SDF 

VEDTÆGTER FOR SAMMENSLUTNINGEN AF 

DANSKE FILMKLUBBER 

NAVN OG FORMÅL  

S I. 

 

Foreningens navn er Sammenslutningen af Danske Filmklubber. 

SDF's formål er at styrke de danske filmklubbers arbejde for at 

udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som 

kommunikationsmiddel og som kunstart. 

Stk. 2. Det er SDF's opgave at repræsentere filmklubberne som en samlet 

forbrugerkreds over for myndighederne og organisationer i ind- og 

udland. 
FORENINGENS MEDLEMMER 

S 3. Som medlem af SDF kan optages enhver filmklub, der opfylder 

følgende betingelser: 

a: Filmklubbens formål er at arbejde for at udbrede 

kendskabet til og udvikle interessen for filmen som 

kommunikationsmiddel og som kunstart. Dens opgave er 

med dette formål for Øje at forevise film repræsenterende 

forskellige nationer, perioder og genrer og at organisere en 

oplysende virksomhed omkring disse værker. 

b: Filmklubbens virksomhed sker på ikke kommerciel basis. 

Filmene vises ved lukkede forestillinger for medlemmerne. 

Bestyrelsesmedlemmerne arbejder vederlagsfrit og modtager 

for deres administrative arbejde kun godtgørelse for udlæg, 

der er godkendt og anvist af bestyrelsen. Filmklubbens midler 

må kun anvendes i overensstemmelse med dens formål. 

Stk. 2. Andre foreninger, organisationer og institutioner, der virker på ikke 

kommerciel basis, kan optages som medlemmer efter godkendelse 

i bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 

Stk. 3. 

LANDSMØDE 

 

Filmklubber, som opfylder de i 53.1 a og b nævnte betingelser, 
men som har standset deres aktiviteter, kan optages som hvilende 
medlemmer af SDF. 

SDF's øverste myndighed er landsmødet. På et landsmøde kan alle 

af SDF optagne medlemmer repræsenteres. Landsmødet afholdes 

en gang årligt hvert forår, og alle medlemmer indkaldes med mindst 

4 ugers varsel. 

Stk. 2. Landsmødet vælger en bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

Bestyrelsen varetager SDF's administrative og økonomiske ledelse. 

Landsmødet vedtager hvert år et handlingsprogram, som fastlægger 

foreningens kommende aktiviteter og afstikker rammer for arbejdet 

i bestyrelse og stående udvalg. 

Stk. 3. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel af 2/3 

af bestyrelsen eller 25% af de stemmeberettigede medlemmer. 
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Stk. 4. På landsmødet har hvert stemmeberettiget medlem een stemme. 

Kun ikke hvilende medlemmer, der opfylder de S3. la og b nævnte 

betingel- 
ser, har stemmeret. 

 

Stk. 5  Landsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter. 

1 : Valg af dirigent 

2a: Formandens beretning. 

2b: Udvalgenes beretning. 

  Forelæggelse og godkendelse af regnskabet. 

4: Indkomne forslag. 

5: Vedtagelse af handlingsprogram. 
  Forelæggelse af budget og fastlæggelse af 

kontingent for a: medlemmer under S3.1 . b: 
medlemmer under 53.2. c: medlemmer under 53.3. 
Kontingentet for filmklubber under 53.1 baseres på 
klubbernes medlemstal i sidste regnskabsperiode. 

7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
8: Valg af 1 bestyrelsessuppleanter. 

9: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

1 0: Nedsættelse af stående udvalg. 

   Eventuelt. 

Stk. 6. Der kan kun træffes beslutninger om emner, som er optaget 
på dagsordenen. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, 
skal skriftlig være SDF's sekretariat i hænde senest 14 dage 
før landsmødets afholdelse. Foreløbig dagsorden udsendes 
sammen med indkaldelsen. Endelig dagsorden udsendes til 
medlemmer en uge inden landsmødet. 

I forbindelse med den første indkaldelse til landsmødet skal 
bestyrelsen fremsende forslag til budget og kontingent. 
Ændringsforslag til disse skal være sekretariatet i hænde 
senest 2 uger før landsmødet og skal udsendes sammen med 
den endelige dagsorden. 

Den årlige kontingentstigning for 53.1 klubber kan højest 

udgøre 

10%. 

Fra 2003 er basistallene for kontingentsatserne følgende: 

Filmklubber: 13,00 kr. pr. medlem pr. år. 

Minimum: 1 .050,00 kr. pr. år (under 81 
medlemmer). 
Maksimum: 1 1 .500,00 kr. pr. år (over 885 

medlemmer). 

Stk. 7  På landsmødet træffes beslutninger ved almindelig 

stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig 

afstemning finder sted i alle sager med personspørgsmål, og i 

øvrigt når 1/3 af deltagerne ønsker det. 

Stk. 8. Kun personer, som opstilles af ikke hvilende filmklubber, der 

opfylder de i S3.1 a og b nævnte betingelser, og som er 

medlem af en disse klubber, er valgbare. 

Stk. 9. Det Danske Filminstitut indbydes til at stille en observatør. 
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Stk. I O  

BESTYRELSEN 

 

Der udarbejdes et referat for landsmødet. 

Bestyrelsen vælges ved direkte valg på landsmødet. 

Stk. 2  Bestyrelsen består af 3 medlemmer. 

Stk. 3  Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og kan i det 

omfang, den skønner det nødvendigt, ansætte lønnet hjælp. 

Stk. 4. Formanden varetager SDF's forhold til Det Danske 

Filminstitut, 

Kulturministeriet og andre organisationer. 

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger beretning og regnskab for landsmødet. 

Stk. 6. Bestyrelsen fastlægger på sit første møde en ansvars- og 

opgavefordeling med hensyn til arbejdet i forskellige udvalg, som 

behandler sager i overensstemmelse med landsmødets 

beslutninger. 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 8. Bestyrelsens bemyndiges til at optage lån på max. 50.000 kr. til 

finansiering af SDF's drift. Beslutning om låneoptagelse 

dokumenteres gennem bekræftet udskrift af 

bestyrelsesprotokollen, og formand og kasserer bemyndiges til i 

fællesskab at underskrive låneaftale m.v. på SDF's vegne. 

Stk. 9. Bestyrelsens møder, som er åbne, indkaldes mindst 1 gang årligt af 

formanden. 2 medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt 

bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel senest 7 dage efter, at 

begæringen 
er modtaget på SDFts sekretariat. 

Stk. 10. Dagsorden for bestyrelsesmøder udsendes til alle filmklubber 3 uger 
før bestyrelsesmødet. Emner, der ønskes drøftet på 
bestyrelsesmødet, fremsendes til sekretariatet en uge før mødet. 
Bestyrelsen skal tage stilling til disse emner på mødet. 

Stk. 1 1. Der udsendes referat af bestyrelsesmøderne til alle SDF's medlemmer. 

  Regnskabsåret løber fra 1 . januar til 31. december. 

Stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret/registreret revisor, som foretager 

den årlige revision. 

5 7. 

 

Landsmødet nedsætter stående udvalg, hvis ansvarsområde og 
kompetence fastlægges af handlingsprogrammet. I hvert udvalg 
sidder mindst et medlem af bestyrelsen. 

Landsmødet indstiller SDF's repræsentant til Det Danske 

Filminstituts kontaktudvalg. Såfremt denne ikke er medlem af 

bestyrelsen, deltager denne som observatør ved 

bestyrelsesmøderne. 

Stk. 2. Repræsentanten er forpligtet til at følge de af SDF meddelte 

retningslinjer for arbejdet i Det Danske Filminstitut. 

Stk. 3. Repræsentanten skal sørge for at holde bestyrelsen underrettet om 

sine aktiviteter på SDF's vegne. 
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LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FORENINGEN 

 SDF's love kan kun ændres på landsmødet, såfremt det vedtages med 2/3 
majoritet blandt de fremmødte, og kun hvis ændringsforslaget er 
fremsendt sammen med indkaldelsen. 

s 10. Forslag om SDF's ophør skal vedtages på to på hinanden følgende 
landsmøder med 4 ugers mellemrum. 

5 11. I tilfælde af opløsning af SDF afgør det sidste landsmøde, hvad der skal 
ske med SDF's midler. 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 7. september 1 
952 med ændringer sidst på landsmødet 14. april 2012. 


