




 
«Fornavn» «Efternavn», «Adresse» 
 

 

Bogart Haslev Filmklub indkalder til generalforsamling 

 

Afholdes mandag d. 19. oktober kl. 19.00 på Haslev Bibliotek 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent  

 

2. Bestyrelsens beretning  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab  

 

4. Forslag fra bestyrelsen  

 

5. Forslag fra medlemmer  

 

6. Fastsættelse af kontingent  

 

7. Valg af bestyrelse  

John Poulsen og Annette Nielsen, begge modtager genvalg 

Valg af suppleant 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Oluf Christensen (revisor) og Henry Dalgaard (suppleant) 

 

9. Evt.  

 

 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, og træffer sine 

beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 

Skriftlig afstemning foretages, såfremt det kræves. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 

2019.10.05 

Bogart Haslev Filmklub 

Bestyrelsen 



 

Til Bogarts medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Haslev, 19. oktober 2020 
 
 
Formandens beretning for sæson 2019/2020 
Bestyrelsen har i perioden afholdt konstituerende møde ifm. generalforsamlingen og herefter 
et i juli og et i august måned. Mange beslutninger sker via mail, og der er deraf ikke behov 
for så mange møder. 
 
Som de foregående år udvalgte Bogarts bestyrelse film både efter oplæg fra forpagteren i 
Haslev Bio, Sisse og distributørerne – og bestyrelsens egne indlæg. Udgangspunktet er at 
vise film, der ikke tidligere har været vist i Haslev Bio, at prioritere film fra forskellige dele af 
verden, og nye og så aktuelle film som muligt. 
 
Til filmudvalgsmødet i juli mødte bestyrelsen frem med en prioriteret liste på 30 film. Filmene 
blev debateret indtil flere gange, indtil 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 de 
fleste film ofte har premiere flere måneder senere. 
 
Sæsonen startede med den italienske Silvio og de andre – en satirisk film om italiensk politik. 
Den norske animationsfilm ”Tårnet” om Libanon gav visse udfordringer, da den ikke var 
tekstet og dermed blev udskudt til en senere visning. Vi fik i stedet lov at se filmen om Judy 
Garland. I december var det Britt-Marie var her svensk komediedrama om at starte forfra 
med livet. Først i det nye år var det Made in Bangladesh et fagforeningsdrama for syersker. 
Bestyrelsen var så heldige at have valgt den senere Oscarvindende Parasite fra Sydkorea; så 
denne aften var der ekstra mange på gæstemedlemskab for at se filmen. Sæsonen sluttede 
med Ken Loach Sorry we missed you; britisk, socialrealistisk film, når det er bedst. 
Blot få dage efter vores sidste film blev vist, Corona-lukkede Danmark, men vores filmsæson 
blev altså akkurat gennemført. 
 
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 gode samarbejde. Vi er 
(selvfølgelig) ikke altid enige, men det er der plads til. Vi har fået fordelt opgaverne imellem 
os, så alle bidrager til, at vi kan holde vores forening i gang. 
 

Sæsonen 2020/2021 
Medlemsmæssigt kan vi sige velkommen til mange nye medlemmer, samtidig er en del af 
vores ”gamle” medlemmer ikke tilmeldt i år. Pt. Er vi 58 medlemmer, hvilket er ca. 10 mindre 
end forrige sæson. 
 
Annette Nielsen 
Formand Bogart, Haslev Filmklub 







 
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 

   
 

 

 

 

 

Konstituerende møde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.  

 

 

Deltagere:  Annette, John, Niels, Tina, Karen.  

 

Konstituering:  

Annette blev genvalgt som formand. Udover at varetage formandsposten opsætter Annette 

programmet.  

Tina fortsætter som kasserer. 

Karen fortsætter som referent 

John genvalgt til at varetage hjemmesiden. 

Niels fortsætter med foreningens PR 

 

Enighed om, at vi fortsat hjælpes om opgaverne. 

 

Ny mødedato for bestyrelsen aftales senere.  

 

Ref.: 20.10.2020: Karen  

 

 

 

 

 




