
Referat fra Filmgennemsyn møde Hadsund d. 12.3.2022  

Mange tak til værtsklubben Hadsund for kaffe, rundstykker og pizza       
 
Tilmeldt 37 personer, dog 1 afbud (Susanne Rørvig, Kjellerup) 
Filmene blev ikke indledt, da publikum blev opfordret til at formidle deres oplevelser efterfølgende. 
Der blev udtrykt tilfredshed med et godt og varieret filmprogram. Tak til Janne. 
 
Kort gennemgang af kommentarer om dagens film:  
ROBOTBROR 
God film, original handling, fine værdier. Bør overvejes til filmklubber, bliver en del af ”Med skolen i 
biografen”. Josefine på 8 år fik kun spist 3 stykker slik i løbet af filmen, og var lidt bange, men den må have 
fænget. Nok passende til 3-6 klasse, men faldt også i god smag hos 16-årige Christoffer. 
 
PILS EVENTYR 
En sød, lettilgængelig film. Fedt at den IKKE er fra USA, så det må vi gøre opmærksom på. Anderledes 
animation, der fryser indimellem = fin effekt. Bør være fra 7 år. Super god med grin og eftertænksomhed. 
Fin og spændende eventyrfilm, flot animation i middelalderlige omgivelser. 
  
DEN GYLDNE JORD 
God dokumentarisk realfilm om et nomadefolks trængsler, når deres omgivelser er under pres. En barsk 
skildring af folk, der bare udnytter naturens råstoffer uden hensyn til befolkningen. Ja tak, egnet til filmklub 
og undervisning. Her får vi indsigt i et fjernt nomadefolks hverdag i Mongoliet, men historien kobles også til 
noget kendt (talentkonkurrence) og er nutidig. Miljø-belastning, udbyttere, så der er meget at tale om. Vil 
nok kræve en længere intro. 16-årige Christoffer mener at 7.-9.klasse vil være passende, da faren kører galt 
sammen med sin søn og bliver dræbt. En tidligere lærer synes den var smuk, æstetisk, men langsom og 
anderledes, og derfor ville kræve en del forarbejde før introduktion. 
 
KRUMMERNE – det er svært at være 11 år 
Følger kendt 1:1 model, opdateret udgave. Stadig de forskellige kendte karakterer. Fokus på familiens 
skærmfri uge. 2 røvere, sjove og dumme som vanligt. Ny vicevært. Egnet til 1½ times underholdning i 
filmklub, ikke undervisning! Tyndt, trivielt, men ok gods, så ja egnet. En 8 årig var lidt bange, da drengene 
var i fare. Forfriskende med helt nye personer i de velkendte roller, fra hele familien Kronborg, fru Olsen og 
Viceværten, som nu er Jakob Haugaard, til et ret tåbeligt skurkepar. Politiet er dog gjort mere dumme end 
det er troværdigt. 
 
INTET  
Bred enighed om at den IKKE skulle vises i klubberne, den var alt for barsk. Flere voksne var blevet utilpasse 
af det psykologiske pres, de unge udøver på hinanden. Der var ikke nogle positive træk i filmen, når INTET 
har betydning. Enkelte synes det var en god film, der gjorde indtryk og med fine karakterer. Kan overvejes i 
skole-regi.. Nogle af de unge havde læst bogen og var derfor bedre forberedt, men syntes stadig den var 
voldsom og barsk. Bogen har været på pensum i de større klasser, så filmen skal også være til mindst 8.-
9.klasse med mulighed for at få snakket igennem bagefter. Man bør ikke lade nogen stå alene bagefter, 
men følge op. Kan det tænkes at de unge i dag er mindre sårbare end os, der har fået børn og unge selv? Er 
det godt? 
 
SØSTRE – sommeren vi fik vores superkræfter 
Meget lang udflugt. 2 søstre på 5 og 9 år på tur med far, der falder i et hul og skal reddes, men det går 
meget langsomt. Måske fra 0-1.klasse? Én fandt det nødvendigt at tale om, at der er 3 voksne i filmen, som 
har psykiske diagnoser, inklusive pigernes mor. 



Nyt fra DaBUF: 
Kim formand, gennemgik nedenstående dagsorden/nyt fra DaBUF.  
 
Dagsorden/ Nyt fra DaBUF: 

• Opsummering sæson 2021-22 
Vi har heldigvis haft en mere normal sæson end i 2020-21. Medlemstal lader til at være på vej op, 
næsten fordoblet medlemstal pr. 31/12-21 med ca. 45.000 medlemmer. (44.705). Stort set alle 
klubber, der fik aflyst visninger i januar 22 pga. nedlukningen, har genbestilt filmene og afholder 
visningerne her i april/maj – dejligt!  

 
Landsseminar og Generalforsamling 2022 afholdes som planlagt d. 22-24 april i Svendborg, hvor vi 
bl.a. skal fejre at DaBUF fylder 70 år (d. 2. november). I skulle gerne have modtaget invitation 
denne uge på mail. Vi glæder os og håber mange kan komme.  
 

• Sæson 2022-23 – I DaBUFs bestyrelse har vi besluttet, at fokus for vores arbejde i dette 
jubilæumsår skal være ‘Åbn fællesskabet’. Forhåbentlig har I allerede læst lidt om det i Pråsen 
nyhedsbrev.  
 
Vi skal have ekstra fokus på, at åbne fællesskabet op for de medlemmer, vi ikke normalt ser i 
filmklubberne. De grupper af børn og unge der kan fylde biografsalene, og som måske har brug for 
et fællesskab mere end nogen, men hvor det ikke kommer helt så nemt eller af sig selv. På den 
måde kan vi skabe en større, stærkere og mere inkluderende medlemsskare.  

 
Filmkatalog 2022-23 – under udarbejdelse og uddeles som altid til landsseminaret. Efterfølgende 
udsendes katalogerne til de klubber, der ikke deltager.  
 
Børnebiffen – Apropos årets fokus; husk de gratis filmpakker til førskolebørn. Det er en oplagt 
målgruppe at indlemme, da man her kan lægge kimen til, at børnene fortsætter som medlemmer 
på de ældre hold. Brug endelig filmpakkerne i alle former for sammenhænge – f.eks. fødselsdage, 
jubilæer, kulturdage m.m.  
 
Nordisk Filmcamp – Internationalt udvalg fortæller om campen som afholdes i uge 28, hvor unge 
fra de nordisk lande, skal lave film sammen på Møn. Vi afventer finansiering. Aldersgruppen bliver 
12-15 år. Invitation til klubunge inden længe, så man må gerne mobilisere hvis man har unge i 
målgruppen. Det kommer til at koste 1000 kr. pr. deltager + transport.   
 
Young Audience Award Afholdes i 2022 d. 13. November. EFA (arrangør) opfordrer til en hybrid 
version, dvs. event i fysiske i biografer, men også en online mulighed pr. land. DaBUF forventer at 
deltage i flere byer. Sig endelig til hvis nogen er interesseret.    

 
Filmdag/træf for de unge: Der planlægges et særligt arrangement for at samle de unge til efteråret 
– invitation kommer, følg med på mail og sociale medier. Hvis I har unge tilknyttet filmklubben, skal 
I også være opmærksomme på vores 2 projektgrupper Filmmagernes Verdensmål og Filmværket, 
som henvender sig til unge frivillige.  
  

 
Husk at blive medlem af DaBUF Chat på facebook hvis I ikke allerede er medlem; her kan I udveksle 
erfaringer og søge råd og inspiration hos hinanden. Vi har også en åben fanside og vi er også på Instagram 
(dabuffilmklub), så man kan følge os der.  



KELD fra Aalborg fortalte endvidere om YAA, der har været i gang siden 2012. Over hele Europa ser jury’er 
på 12-14 årige unge de samme 3 film, som de så skal stemme om. Tidligere var der én jury pr. land, men 
efterhånden er der flere byer, som kan deltage. I Danmark har det været Aalborg, Aarhus og Herlev, men 
andre er velkomne til at melde sig. En spændende dag, som er gratis for de unge. For første gang skal 
denne event afholdes i november for at være samtidig med andre film-pris-uddelinger i Europa. 
 
KIRSTEN fra Internationalt udvalg /DaBUF best. fortalte om Nordisk Filmcamp, som forhåbentlig kan 
afholdes på Møn i juli 2022, hvis der kommer penge nok ind fra fonde. Klubberne opfordres til at tænke 
over evt. danske deltagere, som vil være med til at lave film workshop sammen med andre unge (mellem 
12-15 år) fra Norge, Sverige, Grønland, Færøerne og Danmark. Hver gruppe på ca. 4 unge skal have 2 
voksne ledsagere med. Deltagerpris kr. 1.000,-. Yderligere oplysninger bliver snart sendt ud. 
Desuden kort omtale af Berlin, hvor 15 danske deltagere var afsted fra Horsens, Aarhus og Herlev. 
 
Nyt fra klubberne: 
Mona fra Ebeltoft mangler at vise sidste film til april (skudt fra jan.). Havde en Maraton aftale med en 
efterskole på Mols, men de havde glemt det. Overvejer at vise film for forventede ukrainske flygtninge 
børn, nok fra Filmstriben. Har gratis sale og god aftale med Kvickly om juice og frugt. 
 
Keld fra Aalborg minder om at der er pakker i Børnebiffen, der er uden tale og derfor let forståelige. Har i 
mange år kørt Rød Stue i Biografen for de mindste og kan anbefale det som et let projekt. Aftaler med 19 
biografer i Region Nordjylland, lægger det på nettet og fik 8000 tilmeldte på en uge. Stor ros til Janne, der 
håndterer Børnebiffen for DFI og løser mange problemer hen ad vejen, så det kører glat, hvor det før var 
mere bøvlet. Nu let at udsende pr. server, så man kun skal vælge rækkefølgen.  I filmklubben køres på 
sidste runde efter stop dec.21 + jan.22, der ikke gives erstatning for. Har pænt fyldt op, nu 7000 
medlemmer på alle hverdage, men tidligere optil 9000.  
 
Lisbeth fra Kjellerup fortæller om rekord tilslutning til Børnebiffen, måske pga. et nyt meget flot program. I 
øvrigt en god sæson. Aktuelt kan opstå en krise, HVIS klubben kommer til at mangle 2 
bestyrelsesmedlemmer efter mangeårige ildsjæle vælger at stoppe. Man håber på nyt blod ved GF 30.3. 
Efterlyser hvordan man får rekrutteret afløsere? Salen foreslår at man præciserer, at det ikke er det helt 
store arbejde og fremhæver hvilke fordele, der er ved at være med. 
 
Peter fra Hobro fortæller om en noget sløv sæson, med medlemsfald. Har afholdt Maraton for de ældste, 
hvilket har lokket flere til, efter man har lukket hold for 6.-8.klasse. Overgår til Online-løsning med Event IT 
(tidl. Flexbillet) og spørger efter erfaringer. Kirsten fra Aarhus Børnefilm henviser til kontakt med klubbens 
kasserer. 
 
Thomas og Mads: Holstebro har også kørt Rød Stue i Biografen gennem en del år, men har holdt pause de 
sidste 2 år. Afventer at kommunen skal få lavet aftale med biografen, før evt. ny opstart. Fin sæson i år, har 
1300 medlemmer (max. Plads til 1500 i ny biograf, tidligere optil 1700 pladser). Har gennemført alle 
visninger og Maraton. Nyder de nye sale og liggende sæder. Har annonceret online med plakat til skolerne. 
De forskellige grupper bølger lidt op og ned. Aktuelt er der kommet tilgang blandt de yngste grupper. Har 
lavet en ny folder i A3-format, der samler alle 4 grupper. Skal have GF 28.4., 2 nye i bestyrelsen. Har lavet 
video om klubbens arbejde, en enkelt film på I-movie, som kom på FB og Instagram. Haft stop-motion med 
Tina Clemmensen i efteråret. Ansøgte DUF og Holstebro kommune i 2021 med succes, så fik henholdsvis kr. 
26.000,- og kr. 8.000,- til at lave markedsføring og købe nye jakker, flag, m.m. for. Fik en god aftale med 
biografen om at få vist en lille reklamefilm for filmklubben før ALLE offentlige visninger gennem en hel 
måned for kr. 5000,- 
 



Birte fra Viborg kunne berette om en lille stigning i medlemstal, færre end ønsket. Har udsat 2 film og 
slutter snart sæsonen. Har oprettet digitale medlemsgrupper med succes. Tjekker billetter via print – eller 
skan med 2 ”aflagte” mobiltlf. (I-Phone dur ikke). Giver samtidig mulighed for lidt nærkontakt med 
publikum. Salen påpeger, at det også ville være muligt at lave statistik på fremmøde ved hver visning. 
 
Henrik fra Hadsund, der er dagens vært-klub, er glad for en god sæson med fin fremgang. Den første 
visning aflyst og flyttet til maj. Nu over 300 medlemmer, flest blandt de yngste. Kører blandet program for 
dem som alm. film på max. 1 time og Børnebiffen.  
 
Kim, Odense, præsenterer klubben som ”sædvanlig kedelig”, lavt medlemstal sv. til 2019. Viser forskudte 
visninger 2 og 2 i Nordisk Film biograf. Har 4 sale til rådighed lørdage-søndage. Kunne ønske flere tilsyn, 
men har fin dækning i bestyrelsen. Havde aftale med Filmmagerne, men den blev ”aflyst af DSB”, som lige 
havde problemer den dag.  
 
Kirsten, Aarhus Børnefilm, beklager lavt medlemstal ift. før Corona. Fik sidste år mere gang i FB, som har 
løftet noget, men klubben lider under at skolerne kun lægger invitation på intra-nettet AULA ved skolestart 
én dag, hvor klubbens tilbud så hurtigt forsvinder i vrimlen af nyheder. Ikke adgang til at lægge noget fysisk 
materiale længere. Måtte udskyde sæsons første film til foråret. Har gode erfaringer med Flexbillet (Nu 
Event IT) gennem mange år. Kan printes eller digital billet. Bruger også billige mobiltlf. som skannere, 
kræver dog godt lys og god WI-FI-dækning. Biografen på Trøjborg i Aarhus Nord havde vandskade i løbet af 
sidste år. Det betød en overgang ret intermistisk kiosksalg, men der er nu etableret nyt gulv, vægge og et 
fint slik-område. Fortsat lille cafe og hyggelig nostalgisk udsmykning. Kirsten har lavet aftale med Maria fra 
DaBUF / Filmmagerne, d. 3.april, med håb om at få nok tilmeldte blandt de ældste børne-medlemmer. Skal 
have GF i løbet af april og har foreløbig en stabil bestyrelse (om end i den grålige ende) og nok dækkende 
tilsyn.  
 

Således forstået og refereret af Kirsten ØN /13.3.2022 
 


