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Referat af Landsmøde i Sammenslutningen af Danske Filmklubber 
d.23.4.2022 i Gørlev, hvor Gørlev Filmklub var værter.  

 
1: Valg af dirigent: 
     Birthe Parbst (Gørlev Filmklub) blev valgt og konstaterede, at landsmødet var blevet rettidigt 
     Indkaldt efter lovene (mindst 4 uger før afholdelsesdato) nemlig ved brev pr. mail til  
     medlemmerne d. 22. marts 2022 med budget samt senere et brev uden beretning og regnskab  
     fra d.13.4.2022. Der var 11 fremmødte til landsmødet. Fra Film Paletten i Herlev 1, Gørlev  
     Filmklub 5, fra Filmklubben Park i Frederikssund 1, fra Hvidovre Filmklub 1 og fra Holstebro  
     Filmklub 2 (der desuden er i SDFs bestyrelse) i alt 11 deltagere.  
 
     Der var afbud fra Herning, Mariager, Græsted-Gilleleje, Holbæk og Vejle, Viborg   
     Filmklub og Valentino i Esbjerg. Kim Erik Rømer fra Bogart i Glostrup ville have deltaget, men  
     blev syg. 
      
2 a: Formandens beretning:  
         Denne var ikke blevet udsendt sammen med indkaldelsen, men bliver vedhæftet referatet fra  
         Landsmødet, men det væsentligste indhold var følgende: 
     A: ÅRETS GANG: Her nævntes 1) bestyrelsens møder og arbejde 2) kassererjobbet 3)  
          hjemmesiden 4) Kontakten til DFI 5) kataloget produktion 6) katalogudvalgets arbejde 7) 
          kontakt til udlejerne. 
     B: MEDLEMSKLUBBER: 
          Der er pr. 1.1.2021 13 medlemsklubber. Oversigt kan ses på Sammenslutningens  
          hjemmeside. Klubberne har tilsammen haft 121 forevisninger med omkring 2016  
          medlemmer. 
                
     C: UDLEJERNE:  
         Se nærmere i formandens beretning. Der er dog lavet aftale med ny distributør: Scandinavian 
         Film Distribution, Thoravej 24, 2400 København NV. Kontaktperson og booker: Gitte 
         Sundram gitte@scandinavian.film  40 52 42 53. hjemmeside: www.scandianvian.film 
     D: KATALOGET: 
          Læs nærmere om arbejdet i katalogudvalget samt om selve kataloget i katalogudvalgets 
         Beretning, som også er vedhæftet. 
      E: SEKRETARIATET: 
          Samarbejdet med DaBUF fungerer fint. Vi har et godt samarbejde med sekretærerne Kine   
          Dahl og Janne Flatau, som gør et flot stykke arbejde og altid er meget villige til at hjælpe  
          klubberne, hvis der er problemer eller blot spørgsmål. Telefonnummeret er 33 21 41 76. 
          e-mail er: sekr@dabuf.dk 
          Den nye sekretariatsadresse er Svanemøllevej 65, 2900 Hellerup.  
 
      F: andre emner: 1) henvendelse fra folk, der ville lave filmklub. 2) film fra Cinemateket 3) noget  
          om kortfilm  
          Beretningen blev taget til efterretning. 
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       Nogle bemærkninger og spørgsmål til beretningen 
Der var ikke spørgsmål til beretningen, men vi talte om, at selvom der kun er 13 filmklubber, der 
er medlem af SDF, betyder det ikke, at der ikke vises ”smalle” film i andet regi. Vi nævnte, at en 
række biografer kombinerer visning af et bredere repertoire med visning af ”smalle” film. Ofte 
arbejder frivillige sammen med biograferne og har indflydelse på valg af film. 
Lonni nævnte, at der er gode idéer til film med omtaler på Kirke og Film www.kirkeogfilm.dk 
Der ligger mange gode-lidt smalle film på Filmstriben, som tilgås med bibliotekslog in.   
 
 2b:   Udvalgenes beretning: 
 
             1: Katalogudvalget: 
                 På vegne af katalogudvalget læste Lonni beretningen op. Den vedhæftes til dette referat,  
                 ligesom man kan læse om arbejdet i udvalget i bestyrelsens beretning.               
             2:  Kontaktudvalget: 
                  Peter Breinholt (Gørlev Filmklub) som nu repræsenterer SDF, fortalte om arbejdet i  
                  udvalget. Der havde været problemer med at få afholdt møder, der var  
                  beslutningsdygtige, således at der kunne vælges en formand. Det var dog kommet på 
                  plads. Peter havde været til en såkaldt Rådsdag, hvor de forskellige råd under DFI havde  
                  redegjort for deres virke. Han var dog skuffet over ikke at møde de andre medlemmer af  
                  Kontaktudvalget, som var til stede på Rådsdagen. Han afventer fremtidige møder. 
                  Beretningen er vedhæftet dette referat, og her kan man læse mere om  
                  Kontaktudvalgets funktion. 
     
            3:  Forelæggelse og godkendelse af regnskabet: 
Kassereren Frans Pærregaard gennemgik regnskabet og hans kommentarer var følgende: 
 
Driftsregnskabet udviser et overskud på 1.055,00 kr. Vores egenkapital er på 33.889 kr. 
Det er altså vores reelle formue.  
Den reelle bankbeholdning er på kr. 36.889, hvilket bl.a. skyldes den måde DFI udbetaler sit tilskud 
på, samt skyldige beløb til hjemmeside og revision.  
Revisoren vurderer regnskabet som sundt, da vores budgettering faktisk holder. Det ser ud til, at vi 
har fået for meget fra DFI vdr. 2021. Hvis man ikke bruger det bevilgede beløb, skal man betale 
tilbage. Bestyrelsen har kun kunnet afholde et møde og deltaget i et enkelt filmtræf. Derfor er 
udgiften til bestyrelsen faldet i forhold til budgettet.    

 
 

Bestyrelsen har foreslået at forhøje de kontingentsatser som blev vedtaget i 2019. 
Man kan se forslaget i indkaldelsen fra d. 23.3.2022: en forhøjelse fra kr. 17 pr med- 
lem til kr. 20. Minimum stadig kr. 1400 og øvrige satser ligeledes.     
Vi søgte og fik bevilget 38.000 kr. fra Det Danske Filminstitut for 2021. 
Da tilskuddet fra DFI er under 100.000 kr. skal regnskabet ikke længere revideres af  
en autoriseret revisor. DFI har ret til løbende at kontrollere regnskabet. 
Vdr 2022 har vi søgt og fået bevilget kr. 38.000 fra DFI.  
Regnskabet blev godkendt Det vedhæftes referatet. 
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            4:   Indkomne forslag: 
                  Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
            5:  Vedtagelse af et handlingsprogram: 
 
                 Følgende program blev forelagt og vedtaget: 
 
             1: SDF skal sikre filmklubberne levering af film.  
             2: SDF skal udgive Filmkatalog 2022/23 
             3: SDF skal sikre, at klubberne fortsat kan deltage i de små udlejeres filmtræf. 
               
 
             6:  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
                  Budgettet, som havde været udsendt med første indkaldelse fra d. 23.3.2022, blev 
                  Forelagt og gennemgået.   
 
                  På baggrund af det foreslår bestyrelsen at hæve kontingentet med 3 kr. til kr 20 per 
                 medlem. Der er varslet stigninger på alt, bl.a papir til trykningen af kataloget samt porto 
                 til udsendelse af det fysiske katalog. 
                           
            
     a:  Medlemmer under § 3.1: 35mm klubber: 20 kr pr. medlem pr. år: min: 1.400 kr   
           max: 13.000 kr 
      b:  Medlemmer under § 3.2: Institutioner: fastsættes af bestyrelsen efter konkret vurdering 
      c:  Medlemmer under § 3.3: Hvilende klubber: Fastsættes af bestyrelsen efter konkret  
           vurdering 
         
        Dette blev vedtaget. 
 
7:  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 
       Lonni Gelsdorf (Holstebro Filmklub), Frans Pærregaard (Holstebro Filmklub) og John Parbst  
       (Gørlev Filmklub) blev alle genvalgt. 
 
8:  Valg af 1 bestyrelsessuppleant: 
 
      Kim Erik Rømer (Bogart Filmklub) blev valgt. 
       
9:  Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
     Peter Breinholt (Gørlev) blev genvalgt til revisor og Birthe Parbst (Gørlev Filmklub) blev 
     suppleant. 
 
10:  Nedsættelse af stående udvalg: 



       Katalogudvalget: 
       Lonni Gelsdorf, Anette Hørdahl Jensen, Frans Pærregaard (Holstebro Filmklub), Peter Breinholt  
       (Gørlev Filmklub) og Ruth Krog Filmklubben Park i Frederikssund) samt Steen Grønlund  
      (Holstebro Filmklub) blev genudvalgt. 
 
       Kontaktudvalget:  
       Peter Breinholt er medlem og udnævnt 2021 for en 3-årig periode. 
       Det frivillige kulturelle Samråd. 
       Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard fortsætter med at repræsentere SDF her.   
 11: Eventuelt: 
 
       Vi takker Gørlev Filmklub for atter i år at have været fremragende værter for Landsmødet. Vi  
       kommer gerne igen. 
       
          

 Hvordan står det til hos klubberne? 

Inden mødet gik i gang fortalte de tilstedeværende klubber noget om deres klubber: 

Hvidovre: Den nye formand Per Andersen fortalte, at klubben, som er en Blu-Ray/DVD klub, viser 

25 film om året i medborgerhuset Kometen i Hvidovre hver mandag kl. 19.00. Man er godt tilfreds 

med den tekniske kvalitet af disse film. Der er 350 medlemmer, og fremmødet er pænt. Det koster 

kr. 50 at blive medlem, og man betaler 30 kr, hver gang man ser en film. Der er også en 

rabatordning med 10 film for 200 kr. Klubben kører økonomisk set godt, og man har en pæn 

formue. 

Filmklubben PARK i Frederikssund: 

Der vises årligt 12 film og undertiden også en ekstra bonusfilm. Filmene vises kl. 10, 16 og 18.30 på 

tirsdage. Klubben har p.t. 120 medlemmer, men plejer at have 150. Faldet skyldes nok Corona. Det 

koster 575 kr for alle 12 film og ellers 300 kr for hver halvårssæson. Filmene vises i Parkteatret i 

Frederikssund, som både rummer en kommerciel biograf, er et egnsteater samt byens kulturhus. ,   

Man betaler kr. 35.000 om året i leje til biografen. Samarbejdet med biografejeren fungerer godt- 

Filmpaletten i Herlev:  

Kassereren Jørgen Mohr fortalte om klubben. 

Der vises film i Herlev Teaterbio den 1. tirsdag i måneden. Der vises 7 film i sæsonen. Der kan dog 

være en ekstra film i forbindelse med festuge. Det koster kr. 300 for de 7 film. Alle film indledes 

med en præsentation. I det trykte program for klubben fortælles der om søndagsfilm samt 

forskellige muligheder for mad og vin i forbindelse med forestillingerne. Der er i sæson 2021-2022 

156 medlemmer, hvilket er en nedgang i forhold til tidligere. Men man er fortrøstningsfulde i 

forhold til fremtiden og er økonomisk godt rustet. 

Gørlev Filmklub 



Paw fortalte, at en almindelig sæson rummer 18 film. Medlemskab koster kr. 30. Man kan vælge, 

om man vil se 1,3, 6, 10, 14 eller alle 18 film til forskellige priser. Det bliver billigere pr film, hvis 

man ser mange film. Unge under 20 får rabat: halv pris. Lige nu er der 111 medlemmer. Der plejer 

at være 120-140 medlemmer. Det skyldes formodentlig Corona. Filmene vises jo i Den Gamle 

Biograf, som også er Gørlevs medborgerhus, som benyttes af andre foreninger. Der er et fint 

klubliv, og man har undertiden pause i filmene, hvor der kan købes kaffe og kage. 

Holstebro Filmklub  

Vi viser film i den nye luksusbiograf Big Bio i Holstebro, som har fantastiske faciliteter. Vi viser 6 

almindelige samt 2 bonusfilm i hver sæson (forår og efterår). Det koster 325 kr. at være medlem 

for hver sæson. Der kan kun tegnes medlemskab digitalt via hjemmesiden, hvor man også bestiller 

billetter. Vi kommunikerer digitalt med medlemmerne, men fremstiller stadig en trykt folder med 

omtaler af filmene. Vi havde i foråret 2022 234 medlemmer og i efteråret 250. Vi viser filmene 

mandage kl. 14.00 og kl. 17.00. Der kommer ca. 200–220 medlemmer til hver film. Antallet 

fordeler sig ligeligt. Vi giver kaffe og chokolade ved sæsonstart og slut. Der dukker stadig nye 

medlemmer op, og de ”gamle” er vedholdende. Klubbens økonomi er meget solid, så vi overvejer, 

hvordan vi kan bruge pengene. Vi støtter andre kulturelle aktiviteter her i byen f.eks. Klassiske 

Dage, som er en årlig kammermusikfestival, hvor vi viser film, der passer til årets tema. Vi støtter 

også Odinteatrets festuge med filmforevisning, der er temarelevant.   

Korte statusberetninger fra de klubber, der ikke var repræsenteret på Landsmødet. Tilsendt 

formanden på opfordring. 

Filmklubben Bogart i Glostrup 

Klubben viser 7 forestillinger årligt. Klubben fokuserer på visning af klassikere. Det koster kr. 250 

for hele sæsonen.   Forestillingerne vises kl. 13.00 på søndage i Glostrup Bio.  I 2021-22 havde 

klubben 45 medlemmer. Medlemskabet 2021-22 var gratis på grund af Coronanedlukningerne i 

forrige sæson. 

Gilleleje Filmklub 

Filmene vises i Gilleje Bios store sal, hvor der kan være 140. I efteråret 2021 var der 97 

medlemmer og i foråret 82. Der vises normalt 9 film pr. sæson. Da Gilleleje Bio også viser ”smalle” 

film, er det muligt at filmklubben fremover vil vise film, som har gået i biografen. Formand og 

kasserer er med i biografens bookinggruppe. Man kan se program og pris på Gilleleje Bio. 

Holbæk Filmklub 

Filmene vises i Kulturbiografen Frysehuset søndag kl. 14.00. Klubben har 8 visninger fra oktober til 

marts. Der var i 2021-22 171 medlemmer. Der har været lidt færre til forestillingerne: normalt 120, 

Medlemskab til de 8 film er 275 kr. Sæson 2020-21 blev aflyst af Corona. 

Filmklubben Valentino (Esbjerg) 



Der vises 6 film i en forårs og en efterårssæson. Det koster 300 kr at være med i hver sæson.  

Filmene vises søndage kl. 16.15 i Nordisk Film Biografen Broen i Esbjerg. Der plejer at være 

omkring 150 medlemmer. Der er dog for tiden et lille fald i medlemstallet. Filmklubben er ved godt 

mod og ser lyst på fremtiden. 

Vejle Filmklub 

Filmene vises i Lido Biograferne. Der 12 film plus en ekstra for kr 475. Man kan dog vælge at betale 

kr. 300 for 6 film i hver sæson. Filmene vises søndage kl. 16.15. Der var i sidste sæson 105 

medlemmer. 

Herning Filmklub 

Der vises film i Nordisk film Biografer i Herning. Der vises 10 film i sæsonen fra oktober til og med 

marts. Filmene vises mandage kl. 15.00 og 17.30. Det koster 300 kr at deltage kl. 15.00 og 400 for 

kl. 17.30. I sidste sæson havde Herning Filmklub 188 medlemmer. 

Mariager Filmklub 

Klubben er en DVD/Blue-ray klub, der har 9/10 forevisninger årligt. De ligger mandag, tirsdag el. 

onsdag kl. 19.30. Sæsonen går fra september til og med april. Corona medførte, at alle film i 

foråret 21 måtte aflyses. De blev så vist senere, og 5 nye titler kom også på programmet.  

Medlemmer, der havde betalt kontingent i sæson 2020-2021, fik et reduceret kontingent på kr. 

200 i modsætning til nye medlemmer, som betaler de sædvanlige 350 kr for de 10 film. 

I den forløbne sæson har klubben haft 55 medlemmer, hvoraf 44 er veteraner fra forrige sæson. 

Klubben viser film i ”Den gamle Biograf”, som ejes af Mariagerfjord Kommune. Økonomien er lige 

for tiden noget stram, så klubben håber på flere medlemmer. Ellers er man ved godt mod og tror 

på fremtiden for klubben. Klubben har en fin hjemmeside www.mariagerfilmklub.dk som måske 

kunne inspirere andre. (disse sidste bemærkninger er skrevet af Lonni Gelsdorf). 

Viborg Filmklub 

Klubben viser sine film i Nordisk Films biograf Fotorama. Sæsonen rummer 12 film, som vises 

mandage og onsdage kl. 17.30. Det koster 475 kr for de 12 film. I forbindelse med Corona 

aflysningerne reduceredes kontingentet. Klubben havde i sidste sæson 230 medlemmer. 

  

.Efter Landsmødet vistes filmen Trøffeljægerne fra Piemonte fra Camera Film.  

 

Frans Pærregaard og Lonni Gelsdorf 
d. 28.4.2018 
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