Årsplan - DaBUF 2020
Kort opsummering første halvår 2020:
Som bekendt, fik vi i november 2019 afslag på vores ansøgning til DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Det
betød, at vi ikke fik vores årlige driftstilskud på ca. kr. 600.000,- (tilskuddet tildeles og bogføres i 2019, men
eftersom det først uddeles i november måned, bruges det reelt til drift i 2020). Det manglende tilskud har
naturligvis betydet, at vi har måtte spare, hvor spares kan – både i planlægning af aktiviteter og i budgettet.
Dog har vi takket være generøse donationer fra klubberne, som udgangspunktet, kunne opretholde de
faste aktiviteter/ydelser. Derudover har vi fået støtte fra diverse fonde/puljer til to projekter, hvilket
betyder at vi også kan holde gang i organisationens udvikling. I marts blev hele landet – som bekendt - ramt
af Covid-19 og flere aktiviteter/tilbud/samarbejder måtte udsættes ellers aflyses:
Ungdomsseminar januar/februar 2020 – udsat til efteråret pga. DaBUFs økonomiske situation
Filmgennemsyn marts 2020 – udsat til efteråret 2020
Landsseminar april 2020 – udsat til august 2020
Young Audience Award april 2020 – Fysisk event aflyst
Film i Skoven maj 2020 - festival i fysisk form aflyst (grundet fondens økonomi, ikke Covid-19)
Giffoni Filmfestival juli 2020 – festival i fysisk form aflyst
Svend Filmfest august 2020 - festival i fysisk form aflyst

Projekter 2020
Projekt ’Filmmagernes verdensmål’:
Projektet Filmmagernes verdensmål vil i 2020 samle unge frivillige mellem 16-25 år, der brænder for
filmproduktion og verdensmålene. De skal klædes på til at undervise og motivere børn i filmklubberne, i
alderen 9-12 år, til at lave film med omdrejningspunkt i FN’s 17 verdensmål. Gennem praktiske workshops i
filmisk bearbejdning af verdensmålene, vil projektet gøre det nemmere for børn og unge at forstå og
konkretisere verdensmålene til håndgribelige hverdagsmål. Projektets formål er at udbrede kendskabet til
og styrke engagement om FN’s 17 verdensmål blandt børn og unge gennem filmproduktion.
’Filmmagernes Verdensmål’ starterde i januar/februar 2020 og afsluttes i maj 2021. Der er en
projektkoordinator tilknyttet. Projektet er støttet af Tuborg Fondet, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Det
Danske Filminstitut (DFI) og Nordea Fonden.

Fortsættelse af ’Filmværket’ – et netværk af unge:
I januar/februar 2019 startede DaBUF et ungeprojekt i samarbejde med Station Next. Fem unge mellem 17
og 25 år blev valgt fra de to organisationernes netværk til at danne styregruppen, som de selv valgte at
kalde ’Filmværket’. I løbet af 2019/20 har ’Filmværket’ arrangeret 3 succesfulde events for andre
filminteresserede unge rundt om i landet:
’Grønt perspektiv – stil skrapt på klimaet’ - Odense
’Pop-up Filmskole’ – København
’Kunsten at lytte til en film’ – Aarhus
I juni 2020 har projektet fået støtte fra Tuborg Fondet til at fortsætte arbejdet og 10 nye unge frivillige er
fundet. De vil løbende søge støtte udefra til deres planlagte events.

Bestyrelsens fokus 2020:
•
•
•
•

Sikre DaBUFs økonomi og likviditet
Hjælpe og bistå klubberne ift. udfordringer i forbindelse med myndighedernes restriktioner
afstedkommet af Covid-19
Opdatering af vedtægter
Udforme foreningens trivselspolitik

DaBUFs medieplatforme & udgivelser/udsendelser 2020
•
•
•
•
•
•

Hjemmeside -dabuf.dk inkl. klubbernes sider til bestilling af film, opdatering af kontaktinfo mv.
Facebook - Fanside + Lukket chatside for medlemmer: DaBUF Chat
Instagram - Nyt i 2019
Mailchimp - Informationsmail til medlemsklubberne
Medlemsbladet Pråsen - Udgives primært online med artikler på hjemmesiden i 2020.
Filmkatalog - Oplag 475 stk. - 1 gang årligt. Ligger også på dabuf.dk. Takket være donationer fra
klubberne udkom Filmkataloget i sin sædvanlige fysiske form i 2020.

Deltagelse 2020
Deltagelse i ECFA-generalforsamling:
Under Berlinalen afholder ECFA (European Children’s Film Association) deres årlige generalforsamling og
sammenkomst for 'Børnefilm netværket', hvor vi hvert år deltager med en repræsentant fra bestyrelsen.
Dette blev i 2020 muliggjort af, at vores deltagende bestyrelsesmedlems lokalklub dækkede udgifterne.
Medlemskab i IFFS:
DaBUF er fortsat medlem af det internationale forbund af filmklubber (IFFS). I begyndelsen af 2020 blev
DaBUFs ’teser’ oversat til italiensk og engelsk og delt på forbundets hjemmeside. Det er i særdeleshed
samarbejdet med de nordiske lande, DaBUF har glæde og udbytte af og ligeledes her, vi har opbygget de
tætteste kontakter. Vi forventer ikke at deltage i IFFS arrangementer i 2020, men fortsat pleje
medlemskabet og vores kontakter. Dog blev vi inviteret til Portugal for at præsentere vores tanker og ideer
om børn og filmformidling - men ligesom så meget andet blev dette aflyst på grund af covid-19.
Hvis tingene bedre sig, er vi inviteret til at komme til maj næste år i stedet.

