
Årsberetning 2021/22 

Årets gang 

Det er dejligt, at vi i år kan vende tilbage til at afslutte forårssæsonen med generalforsamling. De 

sidste 2 generalforsamlinger har vi måttet afholde om efteråret pga corona.  Og dejligt, at vi i år 

har kunnet gennemføre forårsprogrammet næsten uden aflysninger / ændringer. 

Vi måtte udsætte sæsonstarten 14 dage, men viser filmen SIR den 26. april om 14 dage. 

Så oplevede vi også her i foråret, at filmen: ”Byen ved verdens ende” ikke nåede frem på trods af 

ihærdig indsats fra både Carsten og Claus´s side.  Vistnok første gang i filmklubbens historie, at det 

er sket. På falderebet måtte vi vælge at vise en helt anden film: Kupé nr 6.   

Sidste efterår i forbindelse med generalforsamlingen havde vi et meget interessant foredrag om 

”filmmusik gennem 100 år” med Erik Jacobsen. Han var god til at fortælle og vise filmklip, men det 

gode efterårsvejr var nok medvirkende til, at der ikke kom så mange medlemmer. 

Medlemstal, mailadresser og nyhedsbreve 

Vores medlemstal er stabilt med omkring 120 medlemmer, heraf 15, der er forårsmedlemmer. 

Disse vil få brev før efterårssæsonen for at høre, om de fortsat vil være medlemmer. Vi plejer 

generelt at få en del nye medlemmer, når efterårssæsonen begynder.  

Det er kassereren og formanden, der i fællesskab forsøger at holde styr på medlemmerne og deres 

mailadresser. Vi vil fortsat skrive medlemskort ud.  

Vi sender nyhedsbreve ud, når der er noget nyt at berette. Og som vi plejer at sige, så skriv til os, 

hvis I synes, det er lang tid siden I har hørt nyt. Måske er I gledet ud af vores system, mailadressen 

er forkert, eller I har glemt at betale       

Hjemmeside 

Det er formanden, der forsøger at ajourføre hjemmesiden. Denne opgave kunne trænge til at blive 

forbedret, så hvis der er en én blandt medlemmerne, der ville hjælpe her, så ville det være rigtig 

godt.. 

Filmrepetoire 

Som vi plejer, vil vi igen i år gerne modtage forslag til, hvilke film vi skal se i 2023. Kataloget med 

omtale af film kommer engang i maj og vil blive sendt ud som nyhedsbrev. I vil så kunne indsende 

forslag frem til 1. september. Herefter udarbejder bestyrelsen en stemmeseddel med 20 filmtitler, 

hvoraf I kan vælge 12. Vi opfordrer jer alle til både at komme med ønsker og at stemme, da det 

giver bestyrelsen en fornemmelse af, hvilket repertoire, der passer til vores filmklub. 

 

 

 



Kommende år – specielle arrangementer 

Vores økonomi tillader fortsat, at vi kan lave specielle arrangementer. I forbindelse med filmen: 

Byen ved verdens ende, som vi ikke fik set, havde vi kontakt med Otto Rosing, filminstruktør med 

stor viden om Grønland. Han har selv lavet to grønlandske spillefilm, og vil fortsat gerne komme 

og holde oplæg. 

I bestyrelsen har vi tænkt, at vi kunne lave en hel temadag om grønlandsk film. Vi kunne så også få 

set : Byen ved verdens ende. Den nåede endelig frem på en harddisk og ligger nu hos formanden - 

klar til at blive vist, når det passer os.  

Samarbejde med Parkteatret 

Vi har et godt samarbejde med Parkteatret. De har indimellem en del specielle tilbud til 

filmklubbens medlemmer, som vi sender ud til jer med vores nyhedsbreve.  

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsesarbejdet er fortsat præget af samarbejde, arbejdsfordeling, tillid og humor. Kirsten 

Wiene er trådt ud af bestyrelsen, og vi vil meget gerne have suppleret op. Så har du lyst til at være 

med, så meld dig endelig. Vi har allerede fået tilsagn fra Anne Sieg, der desværre ikke kunne 

komme til generalforsamlingen. Men der er plads til flere. 

 

Med venlig hilsen 

Ruth Krog 

Formand 

 


