
Årsberetning 2019/2020 

CORONA . 

Det har været et specielt år i år. Jeg er glad for, at der er så mange medlemmer, der trods alt tør bevæge sig 

ud. Corona er desværre en følgesvend vi må leve med et stykke tid endnu, men når bare vi alle tænker os 

om, så er kultur også vigtigt for vores velbefindende. Vi har måttet aflyse generalforsamling 2 gange. Nu 

lykkes det med en lille fodfejl mht indkaldelsesfrist. Heldigvis samarbejder vi godt i bestyrelsen og har ofte 

kunnet klare os via mail. Men det var nu rart, da vi igen kunne holde et rigtigt møde! 

MEDLEMSTAL – MEDLEMSKORT  

Vi får mange nye medlemmer. Det er dejligt. Nu er vi omkring 170 medlemmer 

Vi har jo både halv og helårsmedlemmer. Det er med til at skabe lidt forvirring, da nogle helårsmedlemmer 

er så glade for klubben, at de indbetaler ekstra til efterårsfilmene. De har fået pengene tilbage. Vi forsøger 

at holde styr på det ved at skrive forår eller efterår på medlemskortene, men synes fortsat det er en god 

ide, at man kan være halvårsmedlem.  

NYHEDSBREVE 

Vi prøver at sende nyhedsbreve ud, når der er noget nyt at sige. Desværre sker der fejl i mailadresserne 

nogen gange. Hvis man tænker, at det er lang tid siden, man har hørt fra os, så skriv en mail. Dem svarer jeg 

altid på, og hvis mailadressen er forkert, så kan det jo rettes ad den vej. 

SAMARBEJDE MED PARKTEATRET 

Samarbejdet fungerer godt og vi er glade for at være i biografen. Flere og flere bruger også at sidde lidt i 

cafeen før og efter filmene. Det er godt for Parkteatret og den socialøkonomiske virksomhed, som cafeen 

er. Desværre begrænser coronaen i øjeblikket større arrangementer. Oprindelig havde vi indtænkt 

foredraget med Anne Boukris med en mulighed for spisning. Det måtte vi droppe. 

SPECIELLE ARRANGEMENTER 

Ved sidste generalforsamling besluttede vi at forsøge os med udvidede filmarrangementer. I år indledte vi 

således sæsonen med en ekstra forevisning: Aretha Franklin en søndag eftermiddag.  

Og næste tirsdag har vi Anne Boukris til foredrag kl 18.00 i forbindelse med filmen Ulydighed. Filmen vises 

kl 10. Ikke kl 16 og igen efter foredraget. 

Vi vil gerne i bestyrelsen fortsætte med at lave udvidede arrangementer. Vi har økonomi til det, men det 

skal senere behandles under budget. 

Hvis nogen af jeg sidder inde med gode ideer til arrangementer, så lad os det endelig vide 

FILMREPETOIRE. 

Husk at der fortsat kan indsendes ønsker til film i 2021. Sidste frist er næste tirsdag. Og giv endelig din 

mening til kende, ved at stemme, når stemmesedlen kommer ud. 

Ruth Krog  
Formand for filmklubben Park 
 



 

 

 

 


