Referat af bestyrelsesmøde  09082016:
1. Opdatering af hjemmeside:
Hjemmesidens server er blevet hacket, hvorfor der er blevet en gammel version af
hjemmesiden op. Torsten opdaterer hjemmesiden, så den er klar, hvis der kommer besøg i
forbindelse med medieomtale (VAF lørdag – Ugeavisen onsdag i næste uge). Mere klar
henvisning til Facebook.
2. Bordet rundt – nyt:
Torsten:
D. 29. i denne måned er Vindmøllernes sus færdig.
Station Next – Xeneriet vil lave et samarbejde sammen med Station Next og Datariet om
undervisning i filmproduktion.
Christina:
Der kommer omtale i dagspressen en af de nærmeste dage på baggrund af Crossover web
documentary festival – her fremhæver Arne filmmiljøet i byen.
Festivalen løber af stablen i næste uge – det går rimeligt godt, men mangler frivillige. Vi ligger
et opslag ind på Filmforbindelsens gruppe, så medlemmer har mulighed for at deltage i
festivalen mod at være frivillige.
Det bliver spændende at se, hvordan det bliver taget imod.
Preben:
Gælden er langt i klippefasen, der foregår hos Zentropa – fremvisning til Zentropa forventes i
næste uge – 2. gennemklip har en længde på ca. 90 min.

3. Aktivitetskalender:
En tur til CPH pix..? 27. oktober – 9. november for Filmforbindelsens medlemmer. Anders
undersøger priser og mulighederne for et Filmforbindelsen besøg.

September:
24. september kl. 18.30 – TV Syd besøg

Oktober:
Planlagt optagelser til Vejle Short 2 filmen Mozart – åben for medlemmer og mulighed for
følordning – yderligere information følger. Kontakt Anders Lindved (anders@vikingfilm.dk), hvis
I allerede nu har en interesse.
Evt. udbydes en fællestur til CPH pix.
November:
6. november kl. 16 – gys og gru koncert

December:
Juleøl 17. december kl. 14

4. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling:
Godkendt
5. Vejle Short 2.0:

Katten i sækken:
Mangler 2nd draft på manus – det er blevet lovet i næste uge. Planlægning skal igangsættes.
Torsten og Stefan holder møde, så snart 2nd. draft ligger.

Mozart:
Produktionen er langt. Fuglen er castet og er i træningslejr. Rasmus Normann er sammen med
Ida i gang med planlægning.
Kickstarter er lavet – det eneste, der mangler er en video med fuglen. Der er planlagt sjove
awards, man kan købe. Hovedrollen er castet. Optagelser slut september start oktober (uge
40).
Ide om ”filmturisme” – dvs. mulighed for at besøge settet for udefrakommende. Det kunne
være oplagt at invitere Kulturudvalget – andre?

Ulla kontakter kulturforvaltningen og spørger til fordelingen (skal det være ligeligt fordelt
mellem alle 3 projekter?).

Alle opfordres til at tænke over en evt. let gennemførlig ide.
6. Økonomi
Medlemmer skal mindes om indbetaling af kontingent – Ulla sender mail til alle medlemmer.
Gerne med aktivitetskalender.
7. Evt.
Skal Torsten lave en lille nyhedsfilm til medlemmer? Tony er interesseret i at lave en
reklamefilm for Filmforbindelsen. Tony og Torsten snakker om det.

