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Birkerød filmklub for børn og unge 

Bestyrelsens beretning 2018-2019 
Skrevet af bestyrelsen, april 2019 

 

Sæson nr. 70 lakker mod enden. Vi har haft en god sæson med stort set fulde sale og mange gode 

filmoplevelser for byens børn. Vi glæder os allerede til sæson nr. 71. 

Bestyrelsen 

Ved sidste generalforsamling takkede foreningens formand, Jette Krenk af og trak sig fra filmklubbens 

arbejde, som hun har stået i spidsen for i en årrække. Dog først efter at have afleveret en uvurderlig 

dokumentation af foreningens mange aktiviteter og detaljerige opgaver i årets løb. Tak til Jette for det 

store arbejde, der er lagt gennem årene. 

Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen nu udgøres af syv personer. Ved 

konstitueringen besluttede bestyrelsen, inden for vedtægternes rammer, at fortsætte uden en formand, 

for i stedet at lede foreningen I fællesskab.  

Bestyrelsen har nu følgende medlemmer: 

Christine Larsen 

Jens Tidemann 

Jesper Frydensberg Rasmussen 

Maria Kirkebæk Rasmussen 

Stine Kjellerup Weymann 

Susanne Bartholdy 

Tine Jensen 

Årets opgaver blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne og trods en stejl indlæringskurve I 

forbindelse med flere af aktiviteterne, er vi kommet godt igennem filmvalg, filmbestilling, produktion af 

foldere, bestillingssystemhåndtering, koordinering af de frivillige og vagtdækning, mv. Bortset fra et 

teknisk problem, der muliggjorde for tidlig tilmelding, er bestyrelsens håndtering af de mange nye og 

uvante opgaver foregået uden problemer. 

Foreningen 

Indeværende sæson var sæson nr. 70!  

Festligholdelse af de mange år har været drøftet flere gange I sæsonens løb, men bestyrelsen har været 

så travlt beskæftiget med at få de faste opgaver ind under huden, at der desværre ikke har været 

kapacitet til at få planlagt et jubilæumsarrangement. Vi lægger en festligholdelse I banken til et senere 

tidspunkt. 

Børnene 

Det er skønt at deltage I børnenes fælles filmoplevelser, som flere gange i år er mundet ud I klapsalver, 

når lyset I salen tændes. 

Der har I år været 1.075 børn (inklusiv medfølgende forældre) fordelt på tre grupper I klubben: Gruppe 
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A: 1.-2. klasse, Gruppe B: 3.-4. klasse og Gruppe C:  5.-6. Klasse. 

Vi har vist film mandag til torsdag i begge sale.  

Børnene har fordelt sig således:  

Gruppe A: 519 børn (558 pladser, dvs. 30 ledige) 

Gruppe B: 426 børn (428 pladser, dvs. 2 ledige) 

Gruppe C: 130 børn (udsolgt) 

I denne sæson var C-gruppen mere søgt end sidste år og det endte med at der var ca. 100 børn der ikke 

kunne få et medlemskab. Det er jo ærgerligt når et barn ikke kan få plads til nogle gode oplevelser med 

sine kammerater, men da antallet af sæder I salene er fast vil der altid være risiko for at nogen må gå 

forgæves. 

De frivillige 
Ingen filmklub uden de frivillige! De frivillige biografvagter er med til at sikre en god og tryg oplevelse for 

børnene og deres forældre. De frivillige hjælper med at få børnene godt på plads I salene, de er klar hvis 

der er brug for hjælp under filmen, og de sørger for at ingen børn bliver ladt alene tilbage når 

forestillingen er slut. Det er rart at vide - vores frivillige er dedikerede til opgaven. Et par af de frivillige er 

nødt til at takke af med afslutningen af denne sæson, men vi håber at kunne få fyldt hullerne ud, så 

fordelingen af vagter kan gå op. Vi har i sæsonen haft god effekt af at kontakte mulige frivillige via 

facebookgrupper såsom “Børn i Birkerød”. 

Det årlige arrangement for de frivillige fandt sted hos Else og Karsten, som åbnede deres dejlige hjem 

for os alle, med et lækkert arrangement i september. Det var en god og produktiv aften, som var med til 

at vi blev helt klar til sæson 18/19. 

Filmene 

Sæsonens program har budt på et bredt udvalg af film, både danske og udenlandske, “brede” og også 

mere “smalle” film, nye og klassikere. 

Vi fik blandt andet mulighed for at vise den nye danske film “Landet af glas” og den ene af de to 

instruktører, Jeppe Vig Find, kom forbi den ene af vores to visningsdage og hilste på børnene. Det var en 

stor succes. 

Det er vores oplevelse at børnene tager godt imod både de film, de fleste har set før, men også film af 

ældre dato eller af en mindre main stream-agtig karakter, som giver dem nogle anderledes oplevelser 

end dem, de fleste børn får I deres daglige medieforbrug. 

Det er fortsat vores ambition at kunne tilbyde børnene mange typer af filmoplevelser. 

Det årlige tilmeldingscirkus 
Gennem landsforeningen for børnefilmklubber, Dabuf, køber foreningen sig adgang til at bruge systemet 

Cbas. Der er desværre ofte problemer forbundet med tilmeldingen – det være sig belastningsproblemer, 

manglende funktionalitet, mv. I år lukkede systemet desværre ved en fejl op før den officielle 

åbningsdato og det rygtedes hurtigt blandt forældrene I byen, at man nu kunne melde sig til årets 

grupper. Inden vi fik teknisk assistance til at lukke for tilmeldingen igen havde omtrent 500 tilmeldt sig. 

Det var ikke en mulighed at rulle alle tilmeldingerne tilbage og det affødte forståeligt nok en del 

frustrationer hos de forældre og børn som efterfølgende gik forgæves.  
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Her ved sæsonens afslutning er det blevet meddelt fra Dabufs side, at Cbas-systemet lukker. Vi skal altså 

på jagt efter et nyt system inden tilmeldingen skal åbne til sæson 2019/20. Trods de mange problemer, 

vi gennem årene har haft med Cbas-systemet, er det alligevel med blandede følelser vi tager afsked, idet 

der ikke umiddelbart findes andre systemer på markedet, som dækker lige netop vores behov for at 

håndtere tilmeldinger til hold og biografsale, med dertil hørende billedfunktionalitet, mv. 

Bestyrelsen går snarest på jagt efter et nyt system, heldigvis assisteret af Dabuf, som har kendskab til 

hvilke systemer en del af landets andre filmklubber benytter sig af. 

 

Samarbejde med biografen 
Der har som vanligt været et fint samarbejde med biografen. Vi har indgået en ny aftale om betaling for 

salene, som baserer sig på antallet af solgte medlemskaber, frem for som tidligere – en fast pris pr. sal 

pr. visning. Den nye aftale er positiv for både biografen og klubben. Klubben er bedre stillet i eventuelle 

dårlige sæsoner og biografen får en bedre økonomi når klubben har gode sæsoner. 

 

Økonomien 

Årets resultat viser et overskud på godt 6 t.kr., hvilket er tilfredsstillende. Vi har realiseret det 

næstbedste resultat i de sidste 7 år, og de laveste omkostninger i de sidste tre år, trods at antallet af 

medlemmer har været nogenlunde konstant. Det har sikret at foreningen nu har en egenkapital på små 

50.000 kroner. Det er præcis deromkring vi gerne vil ligge, så vi ikke er alt for sårbare over for eventuelt 

dårlige sæsoner med lave tilmeldingstal. 

Foreningen bruger hele 77% af indtægterne på betaling for filmleje og leje og rengøring af biografen. 

Medregnes udgifter til Dabuf og medlemssystemet er tallet på 87%. Udgifterne hertil er primært 

variable i forhold antallet af medlemmer og det tilstræbes derfor også at kontingentet fastsættes så det 

kan dække disse udgifter. Foreningens øvrige udgifter såsom annoncer, tryk af programmer, 

filmgennemsyn, frivillig aften, mødeudgifter og gebyrer er uafhængigt af antallet af medlemmer og 

derfor søges disse faste udgifter finansieret gennem det kommunale tilskud, som har ligget på 20.000 

kroner om året de sidste to år. Det kommunale tilskud betyder, at vi kan drive foreningen uden at være 

bekymret for om vi kan betale de faste udgifter. Bestyrelsen modtager ikke aflønning, men får 

refunderet medlemsudgifter til egne børn. 

Alt i alt har klubbens 70. Sæson været en positiv oplevelse og bestyrelsen ser frem til planlægningen af 

den kommende sæson nr. 71! 

 

 


