
Referat af generalforsamling i Filmklub Kanalen 

mandag den 22. februar 2010  
 

Tilstede: 7 medlemmer samt fra bestyrelsen Knud Larsen, Lisbeth Wybrandt, Esther Pilgaard, Anders 

Otte og Marianne Larsen.  

 

Ad 1. Anders Otte valgtes til dirigent og Lisbeth Wybrandt valgtes til referent.  

 

Ad 2. På vegne af Henrik aflagde Knud beretningen (vedlagt), som efterfølgende blev godkendt.  

 

Ad 3. Lisbeth fremlagde regnskabet som ligeledes blev godkendt.  

 

Ad 4. Kontingentet forblev uændret.  

 

Ad 5. Henrik Just valgtes til formand. Anders Otte og Marianne Larsen og Ole Larsen valgtes som 

bestyrelsesmedlemmer. Erling Pilgaard blev valgt som bestyrelsessuppleant.  

 

Ad 6. Nils Ebbe og Mona Christensen blev valgt til henholdsvis revisor og suppleant for samme.  

 

Ad 7. Der var ingen indkomne forslag.  

 

Ad 8. Der blev kommenteret at det var ønskeligt med flere nordiske film, f.eks. norske.  

 

Generalforsamlingen sluttede efter 20 min. ved 22.30 tiden.  

 

 

Lisbeth Wybrandt  

Aalborg den 23/2-2010 



Bestyrelsens beretning for sæsonen 2009/2010 i Filmklub Kanalen 

I slutningen af forrige sæson fik vores formand gennem mange år, Hans Andreassen, nyt arbejde på Sjælland. Dermed 

forlod han klubben og formandsposten. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige Hans tak for hans store indsats gennem 

årene. 

Vi har klaret skærene endda: 

• Vor tdl. næstformand, Henrik Just, trådte op som formand 

• Medlemstallet er stabilt 

• Vi har haft en vellykket sæson, med- 

• Et alsidigt program, der er blevet godt modtaget af medlemmerne 

Filmene har bragt os vidt omkring m.h.t. lande (Danmark, Sverige, USA, Storbritannien, Italien, Frankrig, Israel, Hong 

Kong), emner og genrer. Vi har f.eks. været omkring Afghanistan (Drageløberen), den italienske mafia (Gomorra), religiøse 

sekter (To verdener) og overvågning (Red road). Vi har endnu to film til gode. To film som begge kommer fra Mellemøsten, 

men alligevel er meget forskellige i såvel form som indhold. 

Vi har holdt traditionen i hævd op til jul: Efter "julefilmen" var der fælles hygge med ost og rødvin - også denne sæson 

med stor succes. 

Filmen "To verdener" (d 11. januar) blev vist i samarbejde med Gug-Sønder Tranders menighedsråd. Sognepræst Hanne 

Pahuus introducerede filmen og lagde efter filmen op til diskussion. Bestyrelsen takker Hanne og menighedsrådet for 

dette mangeårige samarbejde, som vi er meget glade for - og som heldigvis fortsætter i næste sæson. 

Filmklubben har en stor trofast medlemsskare, hvoraf mange har støttet op om filmklubben i adskillige sæsoner. Vi har 

også fået mange nye medlemmer, som vi siger velkommen til! Udviklingen i medlemsskaren bygger i høj grad på personlig 

hvervning af nye medlemmer, og vi opfordrer fortsat alle medlemmer til at fortælle andre om Filmklub Kanalen. 

Før sæsonstart har vi omdelt filmklubbens folder til alle "gamle" medlemmer. Fra næste sæson har bestyrelsen besluttet 

at gå over til at udsende information pr. email, og vi har derfor indsamlet emailadresser fra medlemmerne (de som endnu 

ikke har gjort det: Husk at checke!). 

Medlemmerne udgør fundamentet for filmklubben, men vi har også brug for nogen til at gøre en indsats med alt det 

praktiske - tilrettelægge programmet, vise filmene, passe kiosken osv. Hvis nogen har lyst til at give en hånd med, og/eller 

stille op til bestyrelsen (evt.  som suppleant) er I meget velkomne! 

Som det er fremgået af "rulleteksterne" så er det foreløbige program for næste sæson på plads, og vil byde på såvel en 

film i samarbejde med Gug-Sønder Tranders menighedsråd som (selvfølgelig) juleafslutning med ost og rødvin. Vi 

udsender mail til medlemmerne når det endelige program er på plads. Derudover kan I følge med på vores hjemmeside 

http://www.filmklubkanalen.dk 

Tilbage er at sige tak til bestyrelsen for dens indsats. Her vil jeg gerne fremhæve vor kasserer Lisbeth Wybrandt, som 

holder styr på filmleje og finanser, vor revisor Niels Ebbe og revisorsuppleant Mona Kristensen, samt (ikke at forglemme) 

Morten og Anders, der troligt nusser om teknikken og sørger for filmene vises forlæns med lyd: Tak! 

Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres opbakning til filmklubben - vi ser frem til at gense jer (og jeres 

venner;) også i næste sæson! 


