
  

  
  

  

  

Referat af filmklubben Bogarts generalforsamling mandag d. 28. oktober 

2019 kl. 19.00 på Haslev Bibliotek  
 

Fraværende: Formand Annette Nielsen pga sygdom. John Poulsen varetager Annettes poster 

ved generalforsamlingen.  

Deltagere: Den øvrige bestyrelse samt 2 medlemmer.  

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent   

Sven Erik Gade blev valgt som dirigent 

  

2. Bestyrelsens beretning   

Formandens beretning på bestyrelsens vegne blev omdelt til gennemlæsning. 

Beretningen taget til efterretning. 

  

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab   

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 1.7.2018-30.6.2019. Regnskabet 

viser et driftsunderskud på 1.149,17 kr.  Underskuddet skyldes dels en prisstigning i 

filmlejen på ca. 15% fra tidligere år (2.800 kr. – 3.200 kr. ) dels udgiften til visning af 

film nr. 7 i sæsonen, som er uden ekstra udgift for medlemmerne. Driftsunderskuddet 

er afholdt af foreningens formue, som herefter udgør 13.502,12 kr. pr. 30.6.2019.   

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Forslag fra bestyrelsen   

Ingen forslag.  

 

5. Forslag fra medlemmer   

Ingen forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent   

Kassereren gennemgik budgetoplæg for sæson 2020/2021.  

I den nystartede sæson 2019/2020 er medlemstallet faldet til 60 – en nedgang på 10% 

og samtidig er filmlejen steget med 10% fra 3.200 kr. til 3.500 kr.   





 

Til Bogarts medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Haslev, 28. oktober 2019 
 
 
Formandens beretning for sæson 2018/2019 
Bestyrelsen har i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder i oktober, juni og september måned. 
Planlæggende møde før og konstituerende møde efter generalforsamlingen.  
 
Som de foregående år havde Bogart – i samarbejde med forpagter Jan, Haslev Bio - forud for 
bestyrelsesmødet i juni modtaget en liste med et udvalg af ”smalle” film, som kunne være 
interessante for Bogarts medlemmer. På dette tidspunkt var der ansat ny forpagter (Sisse), 
men Jan var alligevel behjælpelig med at finde film til klubben. 
Bestyrelsen gjorde deres hjemmearbejde og mødte således frem med en prioriteret liste over 
de 21 film, der var i år. Alle blev debateret indtil flere gange, og der var enighed om 
sæsonens seks film. Herudover valgtes to film som reserve. 
Bestyrelsen mener jo altid at have valgt nogle gode og spændende film til sæsonen. Ofte har 
bestyrelsen dog kun meget lidt information, da nogle film først har premiere flere måneder 
senere. 
 
Sæsonen startede med Farvel til Tyskland – et komediedrama, der foregår efter Anden 
Verdenskrigs afslutning. Efter kom så I Syrien – et drama, der gav stof til eftertanke. Django 
et interessant og spændende biografisk drama med en masse dejlig musik. I 2019 var første 
film Hvad vil folk sige – et norsk drama om vilkårene for en ung, pakistansk pige. I am not 
your negro – en portrætfilm, der blotlagde fortidens rasisme i Amerika og sluttelig Lady Bird 
– et (ungdoms)drama om Christine, der ikke har det let på hjemmefronten. 
Økonomien i denne sæson har været god, så bestyrelsen besluttede, at der var penge til en 
ekstra film i april måned. Valget faldt på Shoplifters - et japansk drama om en familie, der 
småsvindler og hustler sig igennem hverdagen, filmen vandt Guldpalmen på Cannes Film 
Festival. 
 
Igennem sæsonen skal lyde en stor tak til Sisse. Sisse har hele vejen været meget 
behjælpelig – og har også generøst givet Bogarts medlemmer rabattilbud på øvrige film, der 
vises i Haslev Bio. 
 
Fra formanden skal der også lyde en stor tak til bestyrelsen for det rigtige, gode samarbejde, 
vi har haft igennem sæsonen. Vi er (selvfølgelig) ikke altid enige, men det er der også plads 
til. Vi har fået fordelt opgaverne imellem os, så alle bidrager til, at vi kan holde vores forening 
i gang. 
 

Sæsonen 2019/2020 
Medlemsmæssigt er vi kommet rimeligt fra start – i skrivende stund er vi 62 medlemmer, 
hvilket akkurat får vores økonomi til at balancere. Vi håber dog, at der i løbet af sæsonen 
kommer flere medlemmer. 
 
Annette Nielsen 
Formand Bogart, Haslev Filmklub 








