
 

 

Beretning.feb 2017 

Medlems tallet nåede sidste år op på 381 og i år har vi foreløbig 375 medlemmer. 

17 film er medlemsønsker. Vi viser i alt 24 film hvoraf 8 er danske. Filmene repræsenterer 8 lande. 

Til dato er gennemsnittet af solgte billetter pr. film 82 

Vi har i denne sæson været ramt af 3 aflysninger af mandage i jan/feb. Vi vidste det godt, men var ikke så 

glade for at kommunen havde udlånt salen til anden vis. I sommers var jeg hos dem der sørger for bookning 

af lokaler, og jeg tror ikke vi kommer i samme situation igen. De var meget positive overfor vores ønsker i 

fremtiden. Dog nævner jeg lige at 1 mandag i nov. er aflyst pga. kommunalvalg, men sådan er det jo hvert 4 

år. 

Lokalebookning har for meget kort siden fået nyt bookingsystem, og jeg tror det er ok, og selv om jeg er 

positiv kan jeg ikke love noget. 

På generalforsamlingen i SDF oplystes om 1 lukket filmklub på Fyn således at vi på landsplan har 16 klubber 

tilbage. 

Hvidovre Filmklub er langt den med størst medlemsskare og vi viser også flest film. 

Dabuf har gjort et stort arbejde for at skaffe leverandører af dvd film så det er ikke så galt ud, hvis vi kigger 

lidt fremad.  

Har jeg haft møde 27/8 2016 med en person fra Fritids- og kulturforvaltningen, og her er konklusionen, at vi 

af venter og ser hvad kommunen gør, når apparatet I salen ikke virker mere. 

Medlemmerne har taget godt imod vores tiltag med at undlade at medsende girokort. Jeg har ikke fået 

nævneværdigt flere opringninger end sidste år, så det er dejligt. 

Vores program dukkede op på hjemmesiden i juli 2016 bl.a. for at give jer længere tid til at melde jer ind. 

Lidt fra dagligdagen: 1 medlemskab giver ret til køb af 1 billet, så medbring ikke venner og bekendte, og 

man kan ikke melde sig ind umiddelbart før en filmforevisning. 

Vi uddeler medlemskort til årsskiftet, og herefter må man benytte sig af sin kvittering. 

Prisen for 10 rabatbilletter vil fra kommende sæson blive nedsat fra 270 kr til 250 kr. 

Tak til bestyrelsen og vores billetsælger Hanne samt Jørgen, som holder orden på hjemmesiden, for årets 

arbejde. 

Finn Knigge Sørensen 
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