
Årsberetning 2020/2021 

Så fik vi endnu et anderledes filmår. Pga coronaen kunne vi ikke gennemføre vores forårsrepetoire. 

Først i maj måtte vi igen forsamles. Da vores økonomi er god besluttede vi i bestyrelsen, at vi ville vise 2 af 

filmene som en ekstra bonus , da vi gerne ville have gang i foreningen før sommeren. Man kunne så få 2 

forårsfilm og hele efterårsrepetoiret for det, et halvår normalt koster. Det gav en del arbejde til kassereren i 

forhold til at tilbagebetale til de medlemmer, der havde købt for et helt år, men efter Bodils udsagn forløb 

det rimelig smertefrit. Og alt tyder på, at økonomien fortsat er stabil. Vi har nu omkring 140 medlemmer. 

 Så måtte vi også flytte foredraget med Erik Jacobsen og generalforsamlingen til i dag. Jeg håber, at vi næste 

år igen kan holde vores generalforsamling som afslutning på forårssæsonen. Det er lidt noget rod, at vi 

holder generalforsamling og laver budgetforslag, når det meste af året er gået. 

Siden sidste generalforsamling har vi haft et foredrag med Anne Boukris om jødedom i forbindelse med 

filmen Ulydighed. I dag har vi hørt om filmmusik gennem 100 år og i bestyrelsen  vil vi fortsat gerne 

fremover bruge vores overskud til at arrangere den slags specielle arrangementer. Så hvis der er nogen, der 

har gode ideér til noget sådant, så skriv endelig til os. 

I forhold til vores gode økonomi har vi i år foreslået Claus, at vi betaler 5000 kr  mere til Parkteatret om året 

for leje af sal. Vi har et godt samarbejde med teatret, er glade for den service vi får her og vil gerne være 

med til at støtte huset. Og vi kan fortsat fastholde vores medlemskontingent på 525 kr. Under en 

halvtredser pr film. 

Vi er jo i gang med at lægge næste års program, og jeg håber, at rigtig mange af jer vil aflevere en 

stemmeseddel. Afleveringsfristen er den 8. oktober. Næste års program vil være klar i december og vil både 

blive sendt ud til medlemmerne og ligge som tryk ved sidste filmforevisning i år. 

Vi forsøger efter bedste evne at holde styr på medlemskartoteket og maillisten. Det kan drille ind imellem, 

og hvis man ikke hører fra os, så skriv til os. Jeg prøver at besvare alle mail – både om stort og småt. 

Arbejdet i bestyrelsen bærer præg af arbejdsfordeling,  samarbejde, tillid og  humor. Tak for det. Det har 

gjort, at vi også er kommet gennem coronaperioden på en god måde. 

 

Ruth Krog 


