
 
 

Udvalgenes årsberetninger 
 
Det foregående år har været udfordrende for bestyrelse og udvalg, da vi stort set ikke har kunne 
mødes fysisk, men primært har afholdt onlinemøder. Beretningerne bærer præg af dette. Alligevel 
har udvalgene i høj grad formået at løse de samme opgaver som normalt, hvilket afspejles i årets 
beretninger.  
 

Ungdomsudvalget 

Da der pga. corona ikke har været meget aktivitet i ungdomsudvalget, så er der ikke meget at 
berette om, andet end hvad der er planlagt for ungdomsudvalget fremadrettet. 

Som sagt til sidste landsseminar, så stopper jeg mit engagement i DaBUF, da jeg her til sommer 
begynder på en erhvervskandidat på DTU, hvor alt min tid bliver opslugt af studie og arbejde. 

Det er selvfølgelig et lidt trist tidspunkt at forlade DaBUF på, da både corona-nedlukningen og 
overbookning af mine frie timer har resulteret i, at ingen arrangementer for unge er blevet stablet 
på benene i det seneste år. 
 
I DaBUFs bestyrelse mener vi, at det er vigtigt også at prioritere ungdomsområdet. Derfor er vi 

blevet enige om, at vi skal indlede en fokuseret indsats på ungdomsområdet og for 

ungdomsudvalget. Processen er allerede skudt i gang, og vi får kyndig hjælp af Maria Have. 

Maria Have er ansat som projektkoordinator for DaBUF, så det betyder, at hun har mulighed for at 
dedikere en mere fokuseret indsats i arbejdet med at engagere unge. Desuden har hun formået at 
iværksætte en del andre arrangementer i DaBUF-regi sammen med Filmværket og Filmmagernes 
Verdensmål med stor succes. På trods af den manglende aktivitet i ungdomsudvalget, så har hele 
4 ungdomsudvalgsmedlemmer (Helena, Anna, Rikke og Rasmus) udtrykt interesse i at fortsætte i 
en ny konstellation. 
 
Så der er grund til optimisme for DaBUFs ungeindsats, da der med nyt fokus skabes et grundlag for 
reel fornyet aktivitet. Så jeg kan trygt takke af for denne omgang, og jeg håber selvfølgelig, at vi 
ses (i det allermindste en gang mere) til landsseminar. 
 
Ungdomsudvalgets medlemmer: Niclas Moeslund Overby (formand), Rikke Ingemann Jensen, 
Helena Jepsen, Anna Kathrine Jørgensen og Rasmus Køppler. 
 

Kommunikationsudvalget 
DaBUFs kommunikationsudvalg plejer at mødes på DaBUFs kontor i København til et møde over 
en kop eftermiddagskaffe eller aftensmad 4-5 gange om året. I den forgangne sæson har vores 
møder dog primært været online, og vi har hver især selv måtte stå for vores kaffe. 
 
Men selvom landet har været lukket ned i store dele af sæsonen, og vi ikke har kunne mødes 
fysisk, har vi fortsat vores arbejde med at forbedre DaBUFs kommunikationsindsats. 
 
Vi har i det forgangne år især haft fokus på at styrke DaBUF’s tilstedeværelse på nettet. Vi har 
opdateret DaBUFs hjemmeside og gjort det nemmere at navigere rundt i nyhedshistorier og 
Pråsens gode artikler på www.dabuf.dk.  

http://www.dabuf.dk/


Vi har også brugt tiden på at kigge tilbage på DaBUFs lange historie og har samlet foreningens 
historie på en selvstændig side på hjemmesiden. Hvis I ikke allerede har været inde og læse den, 
så opfordrer vi jer til at gå på opdagelse i DaBUFs historie og læse om, hvordan vi bl.a. i år 2000 
skiftede fra at hedde Danske Børnefilmklubber til at hedde Danske Børne- og 
Ungdomsfilmklubber, der som bekendt forkortes til DaBUF. 

Til næste sæson glæder vi os til at kunne kaste os over nogle af de opgaver, som vi ikke har kunnet 
gennemføre i år. Vi vil bl.a. fortsætte vores påbegyndte arbejde med at planlægge fotoshoots og 
tage nye professionelle fotografier af noget af alt det fantastiske arbejde, som vi og I laver i 
DaBUF. 

Hvis der sidder nogen derude, som godt kunne tænke sig at være med i DaBUFs 
kommunikationsudvalg, så tag endelig fat i os. Vi står altid klar til at byde nye medlemmer 
velkomne i udvalget. 

Kommunikationsudvalgets medlemmer: Nynne Bern Jensen (formand), Anette Vibeke Jensen, Ina 
Willumsen, Maria Have Møller. 
 

Aktivitetsudvalget 
I DaBUFs aktivitetsudvalg er vores fornemste opgave at arrangere det årlige landsseminar. 
Udvalget mødes under normale omstændigheder cirka fem gange om året på DaBUFs sekretariat 
på Ørnevej og idéudvikler på det kommende landsseminar. I det forgangne år har vi desværre ikke 
haft mulighed for at mødes fysisk i udvalget.  

I 2020 kunne vi afholde et lettere forsinket og lettere corona-præget landsseminar i august. 
Landsseminaret i april blev udskudt, men til gengæld havde vi en weekend i august i strålende vejr 
og med interessante oplæg. 

Vi blev blandt andet introduceret til projektet ”Filmmagernes Verdensmål”, som er et af DaBUFs 
ungdoms-projekter, hvor klubberne har haft mulighed for at booke en workshop til deres 
program. Det var netop elementer fra denne workshop, vi blev vist fredag aften. Derfor 
producerede vi en masse stop motion-kortfilm med modellervoks-figurer, der skulle formidle 
verdensmålene. Det var en sjov og underholdende fredags-aktivitet.  

Herudover så vi selvfølgelig en masse film, havde en god og interessant generalforsamling og 
overværede et spændende oplæg med Malou Reymann, instruktøren bag ”En helt almindelig 
familie”.  

I udvalget synes vi, det var et godt landsseminar med mange gode dialoger, der både relaterede 
sig til corona-situationen på daværende tidspunkt, men også kiggede fremad.  

Det var vores tydelige fornemmelse, at vi alle havde brug for at mødes fysisk ovenpå en mildest 
talt mærkeligt corona-sæson. Vi har helt sikkert også brug for at mødes fysisk her til landsseminar i 
2021. 

Aktivitetsudvalgets medlemmer: Katrine Seier (formand), Kirsten Østergaard Nielsen, Susanne 

Rørvig, Judith Hilligsøe, Christina Christiansen 

 

 

 

 

 

 



Filmudvalget 
Intet har vel egentlig været, som det plejer at være. Hverken i verden, i hverdagen eller i 
Filmudvalget. Alligevel er vi endt med et resultat, der minder meget om tidligere års bedrifter. Et 
færdigt Filmkatalog, der forhåbentligt vil fungere som inspiration og lette arbejdet med at 
udvælge film til den kommende sæson. En sæson, som vi krydser fingre for vil være meget mere 
genkendelig i sin form.  

Arbejdet med at nå frem til et færdigt Filmkatalog, har været noget mere broget og 
brostensbelagt, end hvad vi er vant til i Filmudvalget. Først og fremmest fordi biograferne har 
været lukkede en stor del af tiden - og fordi det samlede filmudbud derfor har været begrænset. 
Heldigvis har vi et fantastisk sekretariat, der altid er hurtige og dygtige til at trække i trådene. 
Mange forskellige udlejere blev kontaktet med det resultat, at vi i årets filmkatalog kan 
præsentere en række titler, der både er splinternye og på vej til de danske biografer.  
 
Et Filmgennemsyn blev det også til i 2020, selvom det planlagte i marts måtte aflyses. I slutningen 
af november kunne vi afholde to velbesøgte Filmgennemsyn i henholdsvis Ballerup og Ikast 
 
Møderne og udvalgsarbejdet har som i alle andre dele af Danmark været påvirket af Covid-19, og 
især det fysiske møde og den medfølgende gode og givende diskussion om de enkelte film, har 
været savnet. Jeg forestiller mig, at dette vil være genkendeligt for rigtig mange af jer. Normalt 
afstedkommer møderne nye projekter, idéer og opgaver, så på det punkt har vi ligget en smule i 
dvale. Derfor glæder vi os alle til at vågne fra vores Tornerosesøvn i den kommende sæson.   
 
Filmudvalgets medlemmer: Jan Frydensbjerg (formand), Kim Bruun, Hans Peter Mehlsen, Kirsten 

Østergaard Nielsen og Charlotte Jørgensen 

 

Internationalt udvalg 
Det må næsten siges, at ethvert internationalt tiltag, uanset hvor og hvordan, har været sat på 
pause det forgangne år. Tillige har pandemien nationalt forhindret mange filmklubber i at afvikle 
”normale” sæsoner. 

Når landene omkring os har haft ”farver”, som har fordret nedlukning – ja så har vi også været 

inaktive (og udgiftsfrie!) 

Det er vores håb, at vi nærmer os en normalitetstilstand, som gør det muligt, at komme med reelle 

tiltag det kommende film-år. 

Internationalt udvalgs medlemmer: Erling Dalsgaard (formand), Lise-Lotte Bjørnholt, Kirsten 

Østergaard Nielsen. 

Pråsens redaktionsudvalg  
Pråsen - DaBUFs medlemsblad - er for første år udkommet digitalt hver måned og med et stort 

trykt årsnummer. Siden maj 2020 er Pråsen blevet leveret i indbakken hos frivillige og 

interessenter med link til dabuf.dk, hvor alle Pråsens fortællinger om livet i klubberne, og det, der 

ellers sker og interesserer os i DaBUF, nu lever og bor. December er gavernes tid og her dumpede 

det trykte årsnummer ned i alles postkasser. 

Det digitale format giver os mulighed for at udgive mere aktuelle historier og filmanmeldelser 

samt plads til indhold, der fungerer bedre digitalt som video, ubegrænsede billeder og quizzer. Det 

trykte årsskrift giver os samtidig mulighed for at samle højdepunkterne fra året, der er gået i 

DaBUF. Her bliver året sat i perspektiv, og man vil altid kunne gå tilbage for at se, hvad der 

tegnede film- og kulturlivet for børn og unge det år. I Pråsens redaktion oplever vi at have nået et 

ideelt samspil mellem det trykte og det digitale, så det fortsætter vi med i 2021. 



Fortalt i år 

Selvom året der er gået, har været et mærkeligt et af slagsen, så har det som altid bragt mange 

gode fortællinger med sig. Bladrer man igennem årets artikler, mindes man et sommerligt 

landsseminar, hvor Vitellos moder løb med årets Pråspris. På Møn lavede børn i alderen 10-12 år 

coronafilm og Buster filmfestival fortalte om produktionen ‘Dengang Danmark lukkede ned’ som 

tilbyder børnenes perspektiv på Coronakrisen. Nye filmklubaktiviteter som drive-in-bio og online-

visninger er afprøvet, og nu er de første historier fra den store genåbning begyndt at tikke ind. 

En prås er slukket 

I slutningen af marts 2021 mistede vi i redaktionen vores fælles fyrtårn - vores redaktør Ulrich 

Breuning. Med Ulrichs bortgang mistede vi et uvurderligt skatkammer af viden om børns film, men 

vi mistede også en god ven og inspirator. Vores redaktionsmøder bliver ikke de samme uden hans 

varme og letlevende anekdoter, men rødvinen og visionerne bliver vi nødt til at holde fast i. 

Ulrichs betydning for Pråsen og for os, som havde glæden af at kende ham, kan ikke overvurderes. 

Nyt redaktør-par 

I redaktørsædet sidder nu jeg som udvalgets formand, Anette Vibeke Jensen, sammen med den 

ansvarshavende redaktør, Kim Bruun. Vores redigering og vores linje kommer nok til at være 

anderledes, men vægten er stadig lagt på arbejdet ude i klubberne og på filmfaglige input. Endnu 

mere end tidligere har vi brug for, at I deler med os, når der sker noget af interesse for andre 

frivillige i DaBUF. Giv os derfor besked, hvis du har en god historie til Pråsen, en festlig markering 

der skal deles, hvis du har lyst til at skrive en filmanmeldelse eller bare har kommentarer eller 

ideer til det, du læser. 

 

Pråsen redaktionsudvalgs medlemmer: 
Ansvarshavende redaktør: Kim Bruun 
Redaktører: Kim Bruun & Anette Vibeke Jensen (formand for udvalget) 
Webredaktør: Maria Have 
Redaktion: Judith Breuning, Marc Honoré og Liselotte Bjerg 
 


