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Lige nu kan det være svært at se lyst på fremtiden, hvis man er frivillig i en filmklub. Eller hvis man er et 
barn, som havde glædet sig til at se film i godt selskab. 

Det seneste år har vi filmklubber været temmelig fraværende i medlemmernes liv.  

Og dermed er der en vis risiko for, at børnene og deres forældre vil glemme eller ligefrem fravælge 
filmklubben. Hvis det sker, vil det være en katastrofe. Alt, hvad vi har opnået i landsforeningen og i 
klubberne, risikerer vi at skulle bygge op på ny. 

Mange steder er filmklubben et af de naturlige valg, når man skal vælge kulturelle aktiviteter til sit barn. 
Filmklubben er en integreret del af lokalmiljøet eller et tilbud til hele paletten af børn i området. Vores 
vision er jo at ‘børn og unge skal møde filmen som kunstart uanset bopæl og baggrund’.  

De klubber, som har været i kontakt med sekretariatet, har haft nogle relativt konkrete bekymringer – men 
også ideer til, hvad de har brug for fra DaBUF. 

Sekretariatet har derfor i samråd med bestyrelsen udarbejdet en plan til at sikre, at I ude i klubberne får 
den opbakning, hjælp og støtte, I behøver for at komme tilbage til nogenlunde det niveau, I var på, før 
pandemien ramte os. Vi vil arbejde for, at børn og unge fortsat kan nyde privilegiet, det er at vokse op i et 
land med en lang og stærk tradition for at vise lødige og underholdende film kurateret af voksne med 
holdninger til netop lødighed og underholdning. 

Her følger planen over tiltag, som sekretariat og den kommende bestyrelse skal arbejde med i resten af 
2021 - og måske 22 med. 

 
• Individuel og tæt opfølgning samt rådgivning af klubber. 

Hvis I har en oplevelse af modløshed ovenpå det, som snart har varet et år, er I ikke alene. Vi er mange, 
som synes, det møjsommeligt opbyggede er mere eller mindre omsonst. Vi har valgt film med omhu, vi har 
gjort reklame for vores tilbud, vi har afsat tid til at være sammen med medlemmerne. Vores forslag er 
derfor, at sekretariat og bestyrelse kontakter jer og hører om jeres ønsker og behov. 

• Øget kommunikation / samarbejde med biograferne.  

I filmklubberne er vi afhængige af at have et godt forhold til vores visningssted - som for de flestes 
vedkommende er en biograf. Biograferne har lidt, mindst lige så meget som vi, under nedlukningen. Vi vil 
række ud til biografernes landsorganisation, Danske Biografer, og til de enkelte biografer, hvor det er 
ønskeligt eller nødvendigt. 

• Særlige tiltag for at fastholde de frivillige i klubberne.  

Vi er os bevidste, at drivkraften for de fleste frivillige er fællesskabet omkring det arbejde, vi udfører. 
Mange er ikke blevet værdsat i det omfang, man burde værdsætte det store arbejde, der bliver udført i 
filmklubberne. Tværtimod har vi hørt om forældre, som sætter spørgsmålstegn ved vores dispositioner 
eller som viser sig uforstående overfor de tiltag, I har måtte foretage. 

Vores tanke er derfor at sikre tilbud til jer om at mødes med andre frivillige omkring særlige arrangementer 
såsom kurser, fyraftensmøder, filmvisninger o. Lign. 



• Fastholdelse af og lokal medlemsrekruttering.  

Vi skal alle i hele foreningen strenge os an for at sikre, at medlemmerne kommer tilbage i efteråret, når 
sæson 2021/22 forhåbentlig bliver skudt i gang. For at tiltrække medlemmer forestiller vi os, at vi skal have 
endnu flere og bedre tilbud til medlemmerne. Ud over filmene, som jo er vores eksistensgrundlag, skal der 
måske tilbydes besøg af filmfolk, oplæg eller kurser. I må være med til at pege på de tiltag, der kunne være 
attraktive for jeres medlemmer. 

Vi påtænker også at producere indlæg, I kan bruge på lokale- og sociale medier for at henlede 
opmærksomheden på filmklubben - og at vise, at det er fuldkommen trygt at gå i filmklub. 

 
• Coronainformation og tryghed for klubber og medlemmer.  

Sekretariatet vil fortsat påtage sig at holde sig underrettet og at melde ud, om de gældende restriktioner. 
Tilsvarende er I velkomne til at sende eventuelle forespørgsler videre til os.  

 
• Fokus på det frivillige aspekt.  

På et tidligere fyraftensmøde kom det frem, at en del klubber er frustrerede over, at mange forældre ikke 
er opmærksomme på, hvad vores rolle som frivillige i filmklubben indebærer. Det lader til, at nogle 
forældre betragter os som kommercielle eller kommunale. De ved ikke, at vi er ganske almindelige 
mennesker, som bruger vores søndag formiddag eller onsdag eftermiddag på at sikre gode filmoplevelser til 
børnene - og at den største belønning, vi kan håbe på for vores indsats, er et ‘tak’ fra et velopdragent barn 
på vej ud af biografen. 

Vi vil gøre en indsats for at opdrage forældre i det ganske land til at se os, som det vi er - ildsjæle med hang 
til at give børn kvalificerede filmoplevelser.  

Det bliver godt igen. Der findes et ‘efter’ corona, nedlukning, restriktioner og afstand. MEN det kræver en 
indsats fra os alle. Ovenfor har vi skitseret, hvad vi vil gøre for at hjælpe til med at sikre, at vores lille hjørne 
af virkeligheden bliver godt igen. Vi håber, I vil bakke op og hjælpe til.  
 


