18-10-2021
Den GF vi afholder i dag, er den udsatte fra 15 februar 2021.
Forrige sæson, 2019/20 forløb noget atypisk idet den sluttede med
aflysning af de 2 sidste forevisninger på grund af Covid 19.
Sidste sæson, 2020/21 startede med begrænsninger, bl.a. ved indgang og
senere måtte man ikke sidde ved at siden af hinanden.
Desuden blev der indført tiltag om hvordan, vi skulle forlade salen efter
filmen.
Vi kom godt i gang og fik vist 11 film før nye aflysninger dukkede op.
Aflysning af film i december 2020 fordi Kometen skulle være testcenter.
Herefter fulgte aflysninger i januar, februar, udsat GF, og i marts. Vi kom
ikke til at vise flere film i sæsonen.
Bestyrelsen besluttede at medlemskort for 2020/21 også var gældende for
den næste sæson, 2021/22 ligesom rabatbilletter også vil være gyldige.
Der er en del som har betalt for 2021/22 disse får beløb retur via reduktion
i billetpris.
2 medlemmer har forladt bestyrelsen. Det er suppleant Poul Dudder Larsen
og bestyrelsesmedlem, tidligere formand Finn Knigge Sørensen. Vi takker
dem for deres arbejde for filmklubben.
Suppleant Leif Steenberg er indtrådt i bestyrelsen.
Vi søger derfor 2 suppleanter.
Hvidovre Filmklub er stadig landets største og stadig den klub, der viser
flest film pr. sæson. Vores medlemstal for sæson 2019/2020 var 359. For
sæson 2020/2021 var der en tilbagegang til et medlemstal på 297. Lige nu
er medlemstallet 340.

Vi er glade for at flere benytter sig af vores tidligere prisnedsættelse på
rabatbilletter. Det har været til glæde ved billetsalg hvor køen ved lugen
forsvinder hurtigere.
Husk at man skal melde sig ind hver sæson.
Vi anbefaler at man en gang imellem ser på hjemmesiden:
Hvidovrefilmklub.dk for at holde sig orienteret.
Bortkomne kort erstattes normalt ikke - ved indmeldelse efter midten af
december udstedes ikke medlemskort så husk at få en kvittering til brug
ved billetlugen.
Tak til bestyrelsen.
Tak til Hanne, Inger og Christian, Jørgen, revisorerne og personalet i
Kometen.
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