Bogart Haslev Filmklub indkalder til generalforsamling 2021
Afholdes mandag d. 11. oktober kl. 19.00 på Haslev Bibliotek
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
a. Tina Skovsgaard, modtager genvalg
b. Karen Kold, modtager genvalg
c. Niels Frandsen, modtager ikke genvalg
d. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Oluf Christensen (revisor)
b. Kim Rosenberg (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.
2021.09.25

Bogart Haslev Filmklub
Bestyrelsen

Til Bogarts medlemmer

Haslev, 11. oktober 2021
Formandens beretning for sæson 2020/2021

Bestyrelsen har i sæsonen afholdt møde i juni og august måned og konstituerende møde ifm.
generalforsamlingen i oktober.
Mange beslutninger sker via mail, og der er deraf ikke behov for så mange møder.
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. Sæsonen har været
præget af Covid-19, og klubben nåede da også kun at vise de første tre film i efteråret 2020,
inden restriktioner lukkede biografen. Udvalget af film havde formanden fundet på nettet,
godt suppleret af input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen mødtes til filmudvalgsmøde i juli måned. Der var en liste med 27 film at vælge
imellem, og bestyrelsesmedlemmerne havde hver især prioriteret listen hjemmefra. Efter
diskussion og gennemgang af filmene flere gange, udvalgtes seks film og to i reserve.
Efterfølgende vil det så vise sig, om bestyrelsens udvælgelse er gode og spændende film;
ofte har filmene først præmiere senere, og bestyrelsen har derfor kun få anmeldelser at
forholde sig til.




Sæsonens første film var Mariym, den perfekte kandidat; om den både ambitiøse og
dygtige, unge læge i Saudi-Arabien, der må kæmpe for at opnå respekt blandt mandlige
kollegaer og patienter.
I november et morsomt og spændende litteratur-mysterium fra Frankrig; Mysteriet om
Henry Pick.
Det der så blev sæsonens sidste film; Mit tunesisk eventyr; en sofistikeret og hjertevarm
komedie om psykoanalytikeren Selma, der kommer i kulturel modvind, da hun vender
hjem til Tunesien fra Frankrig for at åbne sin egen praksis.

Samarbejdet i bestyrelsen fungerer rigtig fint, opgaverne fordeles imellem os, og formanden
takker for velvilligheden. Formanden ville ikke kunne klare sig uden hjælp fra kasserer,
sekretær, presse og webmaster.

Sæsonen 2021/2022

Medlemsmæssigt er Bogart kommet rigtig godt fra start. Ved første filmaften d. 4. oktober
kunne foreningen byde velkommen til 25 nye medlemmer og 9 tidligere medlemmer.
Foreningen har samtidig kun haft en tilbagegang af 5 medlemmer.
Vi er i skrivende stund 92 medlemmer, og vi er således tilbage - og langt over - tidligere års
medlemstal.
Annette Nielsen
Formand Bogart, Haslev Filmklub

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 19. oktober 2021

Konstituerende møde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Deltagere:

Annette, Tina, Karen, Søren
Afbud: John

Konstituering:

Annette Nielsen, formand, program
Tina Skovsgaard, kasserer
Karen Kold, sekretær, referent
John Poulsen, it, hjemmeside
Søren Bødker Nielsen (nyvalgt), presse
Enighed om at bestyrelsesmedlemmerne fortsat hjælpes om opgaverne.

Ny mødedato for bestyrelsen aftales senere.
Ref.: 12.10.2021: Annette

