Generalforsamling i Samsø Filmklub d. 18. marts udsat til 21. september 2020
Velkommen.
2019 har været endnu et godt år for Samsø Filmklub.
Vores aktiviteter udvides stadigvæk, både med andet, såsom børnebif, opera osv., men også med flere
filmvisninger.
I september arrangerede biografen sammen med Foreningen Norden en ”Nordisk film uge”. Det var så stor
en succes, at vi er enige om, at det skal gentages i år. Desværre har coronaen gjort, at der har været meget
få nordiske film, så det bliver først 2021.
Vi viste igen ”Arvingen fra Skjoldborg”. Denne gang fortalte Leif Hansen om møllen og Besser, så det var
selvfølgelig en stor succes.
I februar viste vi ”Rørdrummens vinter”. Lone Engelhardt havde haft et stort arbejde med at skaffe den. Det
blev en af de sidste kortfilm, vi viste. Senere fik Lone mulighed for at se den. Lone lagde i mange år et stort
arbejde i, at vi kunne tilbyde vort kortfilmspublikum et varieret og indholdsrigt program. Vi vil mindes Lone,
som en person, der altid stillede sig til rådighed, når der var noget, der skulle gøres. Ære være Lones minde.
Vi er stadigvæk glade for, at vi kan vise smalle film, som ofte kommer fra mindre ”filmlande”. Filmene har
høj kvalitet, er ofte lidt specielle. Der er et ret stort publikum til dem. Men vi har jo også mange film, der
rammer mere bredt og oplever stadigvæk kunder, der med forbavselse ser, at billetsalget ikke er der, hvor
det var tidligere, eller at salen er vendt, og at vi har sådan noget nymodens, at man skal vælge plads ved
billetsalget. I efteråret havde vi flere film, som folk strømmede til, bl. a. Bohamion Raphsody, A Star is Born
og Downton Abbey. De har været medvirkende til, at vi igen I år har fremgang i billetsalget på 312.
Som noget nyt havde vi en ”Marathonuge”, hvor vi viste film, mange gerne ville se igen og film, der burde
være set af flere. Det blev en stor succes, og vi gentager den i år med nye film.
I efteråret valgte Klaus Bergstrøm at stoppe i bestyrelsen efter mange års arbejde. Tidligere var Klaus
kasserer, men har i de sidste år hjulpet med slik og plakatopsætning og senest som suppleant. Tak til Klaus
for din indsats.
Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at undersøge mulighederne for en anden
bankforbindelse. Vores valg faldt på Jyske Bank, som er vores lokale bank.
Samsø Filmklubs første formand, Holger Bertelsen døde i november. Alle er helt klar over at hvis ikke
Holger havde lavet det store arbejde for biografens beståen, havde vi ikke haft en biograf på Samsø. Det var
en stor ære at efterfølge Holger som formand, endda valgt af ham. De følgende år hjalp han mig meget, så
jeg var godt rustet til at føre biografen videre. Ære være Holgers minde.
Vores suppleant, Nils Jessen, trådte ind i bestyrelsen for Lone. Han deltog i forvejen på lige fod med den
øvrige del af bestyrelsen.
I slutningen af 2019 besluttede bestyrelsen at få nye stole. Det var planlagt til ugen før påske, så de kunne
være parat til den nye James Bond film. På grund af coronaen blev det først i maj, inden biografens opstart.

Vi er meget glade for dem. De har været lette at afspritte. Det havde vi jo ikke lige tænkt på, da de blev
bestilt.
Til slut vil jeg takke alle vore frivillige medhjælpere for et godt samarbejde – uden jer ingen biograf.
Også tak til pressen for ugentlig omtale.
Bestyrelsen gør til stadighed et stort arbejde og påtager sig mange opgaver. Tak for et godt samarbejde.
Ellen Lynard

