
Referat af ordinær generalforsamling i Filmklub Kanalen 27. februar 2012. 

Der er 19 deltagere, hvoraf 11 er blandt medlemsskaren og bestyrelsen på 8 medlemmer. 

Alle tog godt for sig af fastelavnsbollerne. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

Ad 1) Anders Otte er dirigent og Lisbeth Wybrandt er referent. 

Anders konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og giver ordet til formand Henrik Justesen. 

2. Bestyrelsen beretning. 

Ad 2) Henrik aflagde bestyrelsens beretning, hvor han bl.a. fortalte at samarbejdet med Hanne Pahuus og 

menighedsrådet for Gug- og Sønder Tranders kirker har medført 17 interessante og velbesøgte filmaftner. Stor tak for 

det og tak for interessen for at fortsætte dette samarbejde med nye præster i sognet. 

Beretningen er vedlagt referatet. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ad 3) Kasserer Lisbeth Wybrandt fremlagde det reviderede regnskab som godkendtes af generalforsamlingen. 

4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson. 

Ad 4) Kontingentet fortsætter uændret, 250 kr. for hele sæsonen og studenterrabat på 150 kr. 

5. Valg af  

• Formand 

Formand Henrik Just genvalgtes for 2 år. 

• Bestyrelse 

Bestyrelsesmedlemmer: Anders Otte, Marianne Larsen og Ole Larsen genvalgtes for 2 år. 

6. Valg af revisor og suppleant 

Revisor Morten Hansen genvalgtes for 1 år. 

Det var ikke muligt at finde suppleanter til bestyrelse og revisor, vi klarer os nok uden. 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ad 7) Der var ingen indkomne forslag ligesom bestyrelsen heller ikke havde forslag til behandling. 

8. Eventuelt 

Ad 8) Der taltes om at undersøge mulighederne for at vise film digitalt. 

 

Generalforsamlingen sluttede i løbet af 25 minutter. 

 

Således opfattet af  

Lisbeth Wybrandt, referent    Anders Otte, dirigent 



Bestyrelsens beretning for sæsonen 2011/2012 i Filmklub Kanalen 

Sæsonen 2011/2012 har indtil videre været god for filmklubben. Medlemstallet ligger dog en smule under sidste 

sæson. Programmet har budt på mange meget forskellige slags film (og vi har endnu to til gode), hvoraf de fleste er 

blevet godt modtaget af medlemmerne. 

Filmene har som sædvanligt bragt os vidt omkring geografisk: Amerika (Canada, Mexico, Argentina), Asien (Sri Lanka) 

og Europa (Frankrig, England, Island, Norge og Danmark). Ligeledes har vi vist film i mange genrer fra det lyse og lette 

(men alligevel indholdsrige) til det dystre og tunge. Som eksempler kan nævnes den Sri Lankanske komedie Machan 

og det Mexikanske drama Biutiful, der på en alvorlig baggrund fortæller to meget forskellige typer historier. 

Efter „julefilmen“, den optimistiske Looking for Eric, var der traditionen tro fælles hygge med ost og rødvin – også i 

denne sæson var det en stor succes med mange deltagere. 

Susanne Biers prisbelønnede drama Hævnen (d 16. januar) blev vist i samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. 

Dette er resultatet af et mangeårigt samarbejde (siden 1996) mellem filmklubben og sognepræst Hanne Pahuus og 

menighedsrådet. Hanne Pahuus introducerede filmen og lagde efter filmen op til diskussion af begrebet hævn ud fra 

filmen. Dette blev den 17. og sidste film som Hanne Pahuus præsenterede for filmklubben inden hun desværre for 

filmklubben går på pension. Bestyrelsen sender en meget stor tak til Hanne for det gode samarbejde, som har været 

en stor fornøjelse og et vigtigt bidrag til indholdet af filmklubben. Heldigvis ser det ud til at samarbejdet med 

menighedsrådet kan fortsætte i den kommende sæson med nye kræfter. 

Som noget nyt i denne sæson starter alle film kl. 19, og det er bestyrelsens indtryk at der er taget godt imod denne 

ændring. 

Denne sæson er filmklubbens 20., hvilket vi fejrede med kagemand efer filmen Det gode hjerte. 

Filmklubben har mange medlemmer, som har været med i filmklubben i adskillige sæsoner. Vi har også i år fået mange 

nye medlemmer, som vi siger velkommen til! Filmklubben bygger i høj grad på personlig hvervning af nye medlemmer, 

og vi opfordrer fortsat alle medlemmer til at fortælle andre om Filmklub Kanalen. 

Fra og med sidste sæson har vi udsendt folderen pr. email til alle medlemmer, som har opgivet en emailadresse. 

Desuden har vi bibeholdt en trykt folder, dog i mindre format og antal end tidligere. I bestyrelsen synes vi det har 

fungeret godt, så den model vil vi fortæstte med. 

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! 

Det foreløbige program for næste sæson er lagt. Næste sæson vil igen byde på såvel en film i samarbejde med 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 

Angående fremtiden: Biograferne er fuld i gang med at skifte fra filmruller til digital fremvisning, og vi er så småt 

begyndt at undersøge hvilke muligheder filmklubben har fremover i lyset af det. 

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, samt den øvrige bestyrelse for filmfremvisning, kioskpasning, planlægning og 

meget mere. Desuden tak til Morten Hansen for filmfremvisning og revision. 

Vi vil også sige tak for Aalborg Universitet, som lægger hus til filmklubben. 

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! 

På bestyrelsens vegne, Henrik Just, formand for Filmklub Kanalen 

 


