
Beretning 19/2 2018. 

Hvidovre Filmklub er stadig landets største og stadig den klub, der viser 

flest film pr sæson. Vores medlemstal er 358 – en lille nedgang i forhold til 

sidste år(369) 

Vi har i denne sæson haft nedsatte priser i forhold til tidligere år idet 

kontingentet blev nedsat fra 55 kr til 50 kr og prisen for rabatbilletter satte 

vi ned fra 270 kr til 250 kr. Vi har dog undgået at gå fallit. 

I sæon 2017/18 vil der være vist film 24 gange hvoraf de 15 har været 

medlemsønsker. En gang har vi måtte vise en anden Søstre/The lady in the 

Van fordi den ikke var lavet i et format vi kan vise( DVD/blue ray) 

Til dato er gennemsnittet af solgte billetter 77 mod 82 sidste år 

Kommunen har fra starten af sæsonen opsat ny fremviser der betyder at 

tæppet kan trækkes mere fra hinanden og hermed vise et større billede på 

lærredet (8x4 m). Herudover er salens lydanlæg forbedret idet man har gen 

installeret det Dolby sourround Sound anlæg, som der tidligere har været 

her da vi viste 35mm film. Det giver en højere kvalitet, især når vi kan få 

filmene i blue ray format fra filmudlejer. 

Ventilationsanlægget er blevet udskiftet så temperaturen i salen er 

tilfredsstillende igen. 

Der kan ikke betales via mobil-pay (klubben har ikke tlf.) og heller ikke vha. 

betalingskort (visa mv.)fordi der så skal trækkes kabler til internettet, og da 

det er kommunens lokaler, skal arbejdet ske via den. Det kræver ansøgning 

osv. og måske vigtigst ville ændringer betyde en forøgelse af kassererens 

arbejde, så derfor har bestyrelsen besluttet at billetter og rabatkort købes i 

billetlugen på Medborgerhuset før mandagens filmforevisning og ved hjælp 

af kontanter. 

Girokortet er væk fra postbutikkerne fra årsskiftet, så indmeldelse sker via 

netbank eller via girokort i banken. Jeg anbefaler at man en gang imellem 

ser på hjemmesiden: Hvidovrefilmklub.dk for at holde sig orienteret. 

Tak til Hanne, Inger og Christian, Jørgen samt revisorerne. 


