
Formandsberetning 
 
Et år med alt for mange måneder. 
Sandsynligvis vil sæson 2020-21 i filmklubberne blive husket lang tid frem. Ikke for de glimrende 
tiltag det trods alt blev til i denne sæson. Men for at være en enestående begivenhed. Enestående 
i den forstand, at hverken børn eller voksne fik mulighed for at se film i fællesskab i lange stræk af 
sæsonen. Gode film fik ikke det publikum, de fortjente. Biograferne fik sig en dukkert, vi ikke 
kender enden på. 
 
Sæsonen begyndte ellers nogenlunde lovende. Smittetallene var lave og medlemstilgangen relativt 
stor. Men allerede i september begyndte meldingerne at tikke ind: Filmklubber måtte ikke vise 
film i den kommende sæson. Det begyndte i Aalborg, hvor biografen argumenterede for at aflyse 
filmklubbens visninger, og hvor alle medlemmer derfor skulle have ført deres betaling tilbage. Man 
forstod, hvis der blev skåret tænder og bandet i det Nordjyske. 
 
Desværre fulgte mange klubber snart trop. Til trods for begrænsninger i antal medlemmer og 
omhyggelige forholdsregler blev det sværere og sværere at fastholde forestillingen om, at 
filmklubberne kunne fortsætte som hidtil. Og i december var det ultimativt slut. Biograferne og 
dermed filmklubberne lukkede ned. For vores vedkommende var lyset i mørket muligheden for at 
vise film fra Angel Films online og enkelte drive-in events samt en noget amputeret udgave af YAA 
2021. Men ellers var vinteren en lang vandring i et uoplyst mørke. 
 
Et lyspunkt viste sig dog. Folketingets partier havde besluttet at oprette en pulje til bl.a. Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF) til uddeling blandt nødstedte lokalforeninger. Her lykkedes det mange 
af DaBUFs filmklubber, at opnå økonomisk kompensation for penge brugt forgæves og for 
manglende kontingentindtægter fra medlemmer. Dette reddede skindet på næsen for mange. Og 
da selvsamme partier i efteråret besluttede, at også landsorganisationer måtte hjælpes, fik DaBUF 
ligeledes en bevilling til dækning af tabte medlemskontingenter. 
 
Endelig i begyndelsen af maj blev biograferne åbnet, og filmklubberne kunne så småt komme i 
gang med at vise film for medlemmerne igen. I skrivende stund er håbet lysegrønt. Måske bliver 
2021-2022 sæsonen en ganske almindelig - eller måske endda en velbesøgt - sæson. Men efter et 
år, som har varet alt for længe, kan det være svært at tro, at det virkelig kommer til at ske. 
Og måske bliver udfordringen i virkeligheden at holde filmklub. Er medlemmernes og deres 
forældres hukommelse så kort, at de har glemt alt om filmklubben? Kan vi fastholde vores frivillige 
kolleger til at sikre filmklubbernes overlevelse? Og hvordan med de meget få film, som er kommet 
ud i det forløbne år, hvoraf en stor del er kommet på streaming - kan vi overhovedet bevare vores 
relevans, hvis de potentielle medlemmer bare kan se filmene hjemme på værelset, når de har lyst? 
 
Forhåbentlig kommer vores payoff til sin ret: Film skal ses i fællesskab. Måske endda med 
tilføjelsen - og i biografen. 
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