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Beretningen ser tilbage på sæson nr. 72 i Filmklubben. Det har været en sæson som desværre i høj 
grad har været præget af COVID-19 og de deraf følgende nedlukninger af blandt andet biografer.  

 

Bestyrelsen 

Filmklubbens bestyrelse fungerer fortsat uden en egentlig formand. De opgaver som skal løses i 
løbet af året, fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og det fungerer tilfredsstillende. 

Bestyrelsen har følgende medlemmer: 

Christine Larsen 
Jens Tidemann 
Jesper Frydensberg Rasmussen 
Stine Kjellerup Weymann 
Betina Koed 

Ved den kommende generalforsamling stopper flere af bestyrelsesmedlemmerne efter flere års 
fantastisk indsats, og nye bestyrelsesmedlemmer er en forudsætning for at kunne drive klubben 
videre som hidtil.  

 

COVID-19 

Det har desværre været en sæson som har været præget af COVID-19 og de medfølgende 
nedlukninger og forsamlings restriktioner. Inden sæsonstart havde vi reduceret antallet af deltagere 
per hold en lille smule for at kunne sikre et ledigt sæde mellem klasserne i biografen. Desværre blev 
der indført yderligere restriktioner kort før sæsonstart og sæsonpremieren i oktober blev derfor 
udskudt.  

Vi valgte at dele alle hold i to, således at biografsalene kun blev halvt fyldte og kunne derefter starte 
sæsonen med visning i november. Vi nåede at vise to film for de fleste hold inden biograferne 
lukkede helt ned i december. 

Da biograferne endelig åbnede igen i maj måned nåede vi at få vist film nummer 2 for de hold som 
ikke fik set den i december.  

For alle hold fik vi gennemført en filmvisning i juni måned – nogle af de penge som ikke var blevet 
brugt på filmleje blev benyttet til at købe slikposer i biografen til alle deltagere til den sidste 
filmforevisning.  

 

Børnene 

Vi havde i denne sæson en lille nedgang i antallet af medlemmer, det skyldes formentligt Corona. Vi 
har haft 997 børn (inklusiv medfølgende forældre) fordelt på tre grupper: 



Gruppe A (1.-2. klasse) – 457  
Gruppe B (3.-4. klasse) – 384  
Gruppe C (5.-7. klasse) – 156 

Ved det indledende billetsalg havde vi udsolgt for alle grupper, da vi delte alle hold i to og udskød 
sæsonstart åbnede vi op for salg for alle som var på venteliste. Alle som var interesseret i dette fik 
en plads i biografen.  
 
A-gruppen så film i den store sal samt den lille sal mandag og i den store sal torsdag. 
B-gruppen så film i den store sal tirsdag og onsdag.  
C-gruppen så film i den lille sal tirsdag, onsdag og torsdag. 

 

De frivillige 
Klubbens frivillige har lavet en uvurderlig indsats som biografvagter når børnene samles i salens 
mørke og med at sikre at Corona restriktioner blev overholdt. De frivillige introducerer dagens film, 
hjælper med at holde roen og støtter de børn som ind imellem har brug for et pusterum, hvis en film 
er lige lovlig spændende, sørgelig eller uhyggelig. 

Da vi valgte at dele alle hold og dermed planlagde med dobbelt så mange visninger som normalt, så 
fik vi brug for ekstra frivillige. Det annoncerede vi efter blandt alle medlemmer og der var heldigvis 
god tilslutning til dette. Tusind tak til dem som meldte sig som ekstra frivillige i denne Corona sæson 
– uden jeres indsats havde det ikke været muligt at gennemføre så mange forestillinger som vi fik 
lavet. 

I september 2020 lagde Else og Karsten - traditionen tro - hus til et dejligt arrangement for alle 
frivillige, hvor det var muligt at hilse på hinanden og byde ind på vagter til den kommende sæson. 

 

Filmene 

Vi synes vi havde lagt et godt program til årets visninger med en god blanding af danske og 
udenlandske film. Der var film som var underholdende såvel som film med stof til eftertanke.  

Desværre fik vi jo kun vist halvdelen af filmene, men der var god stemning i biografen under 
forevisningerne.  

 

Booking system og hjemmeside 

Vi benytter fortsat FlexBillet, som DaBUF (landsforeningen for Danske Børne- og 
Ungdomsfilmklubber) har et samarbejde med og som benyttes af flere filmklubber. Det er 
velfungerende for klubben og vi forventer forsat at benytte det. 

Klubben har hjemmesiden www.birkeroedfilmklub.dk. Den indeholder sæsonens program, 

information om placering i salene, information om foreningen og generalforsamling og har desuden 

samlet information vedrørende COVID-19 restriktioner, mm.  

 

Økonomi 

Årets resultat viser et overskud på 9.463 kr. Det skyldes aflyste forestillinger, hvor der derfor ikke er 

betalt film leje. Der er så til gengæld brugt ekstra penge på rengøring, som følge af Corona og der 

blev købt slik poser til alle deltagere til den sidste forestilling.  



Foreningen havde en omsætning på 139.580 fra medlemmer, heraf gik 78% til filmleje og biograf.  

Foreningen modtog 20.000 kroner i tilskud fra Rudersdal kommune. Tilskuddet gives normalt for to 

år ad gangen og ny tilskudsaftale skal laves med kommunen i den kommende sæson.  

Foreningen har en egenkapital på 61.664 kroner. Dette er en stigning som følge af Corona 

nedlukninger og bestyrelsen forventer over de kommende sæsoner at nedbringe egenkapitalen til 

niveauet ved denne sæsons start. Da vi endnu ikke ved hvordan Corona fremadrettet kommer til at 

påvirke foreningens aktiviteter, er det ikke afgjort hvordan dette vil ske.  

 

Næste sæson 

Da vi grundet COVID-19 ikke fik planlagt sæsonen 2021 / 2022 før sommerferien, så kommer den 

ikke i gang til oktober som normalt.  

Da flere medlemmer forlader bestyrelsen, så er der ikke nok medlemmer tilbage i bestyrelsen til at 

gennemføre en normal sæson. 

Derfor bliver det op til den nyvalgte bestyrelse at afgøre hvordan næste sæson skal forløbe. 


