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MØDEREFERAT:
1 & 2: Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
3. Opsamling fra sidste møde og medlemsstatus
 Studieturen med Kulturudvalget er planlagt. Der er 17 medlemmer fra
Filmforbindelsen tilmeldt.
 Claus og Ulla har drøftet udkast til model for indgåelse af sponsorater – der
arbejdes videre med punktet
 Ulla og Tony har lavet online spørgeskema, der er rundsendt til alle
medlemmer. Skemaet spørger både til kompetencer og interesser.
 Stefan har uden held forsøgt at kontakte Filmklub Vejle – han prøver igen
 Filmforbindelsen er nu indmeldt i Bygningens Brugerforening
Tony informerede om, at vi nu har lidt over 20 medlemmer. Der er stadig nogen,
der mangler at udfylde skemaet. På næste møde gennemgår Tony hvilke
aktiviteter, der efterspørges via spørgeskemaet.
Der har været en del vrøvl med banken – blandt andet i forhold til at få kontoudtog.
Vi skal betale 10 kr. per gang. Det blev aftalt at bestille et månedligt udtog.
Derudover kan vi ikke få netbank, da det (åbenbart) skal stå i
foreningsvedtægterne, hvilket vi ikke var opmærksomme på. Det skal ændres ved
næste generalforsamling – i mellemtiden må vi klare os uden (det betyder i praksis,
at Torsten og Tony sammen skal gå ned i banken, hver gang der skal hæves
penge m.v.)
4. Forberedelse til studieturen med Kulturudvalget
For bestyrelsen er det vigtigt, at politikerne bliver opmærksomme på det store
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potentiale i filmmiljøet i Vejle, så de fortsat ønsker at støtte. Byrådet skal tage
fornyet stilling til medlemskabet af puljen i løbet af 2014. I studieturen er blandt
andet blevet indlagt et besøg på settet til den kortfilm, der optages i samme uge
som studieturen. Håbet er, at politikere og embedsmænd vil få en fornemmelse af,
hvor stort et arbejde det er at lave en film.
Bestyrelsen drøftede hvilke vinkler, der kan være af interesse for lokalpolitikere og
for forvaltningen. Følgende blev fremhævet i drøftelsen:
- Ungdommen - et aktivt kulturmiljø må anses som attraktivt for unge – også i et
fastholdelsesperspektiv, da mange unge forlader byen til fordel for de større
byer som Århus, Odense og København. Filmproduktion stiger i popularitet og
der er ingen tvivl om, at rigtig mange unge synes, at filmproduktion er et
spændende felt – vi kan bidrage med et aktivt og spændende kulturmiljø, der er
attraktivt for mange unge.
- Talentudvikling – eet perspektiv er at fastholde ungdommen, et andet er at
understøtte, at Vejle skaber talenter – det er der (også) branding i. Hvis man
skal have en professionel karriere indenfor filmbranchen, er man på et eller
andet tidspunkt nødt til at forlade byen fx for at gå på filmskolen, men de fleste,
der forlader byen for at gøre karriere er interesseret i at kommer tilbage og dele
erfaringer og så at sige ”give tilbage” til miljøet. Vi kan hjælpe med, at Vejle
bliver breeding ground for nye talenter.
- Branding – film giver omtale – jo flere film, vi optager her (og som man kan se er
optaget i Vejle), jo mere kan vi være med til at eksponere byen. Blodbrødre er et
godt eksempel på en kortfilm, der har fået meget omtale – også nationalt.
Vejle Kommunes medlemskab af den Vestdanske Filmpulje blev drøftet – der blev
peget på, at ulempen måske er, at der stadig er et stykke vej til at få midler fra
puljen. Fordelen er, at midlerne er faste i størrelsesorden og ikke umiddelbart bliver
udvandede.
Til sidst blev det foreslået at undersøge muligheden for at vise film på busturen, så
vi kan vise noget af vores materiale. Torsten undersøger.
5. Foreløbige erfaringer med sponsorer – erfaringsudveksling
Heksen har været lidt en tester på, hvad der virker hos sponsorer. Erfaringen er, at
det klart er nemmere at få firmaer til at give ”vare de har på hylden” end kontante
sponsorater. De fleste sponsorer har reageret positivt på muligheden for en
årsberetning og logoer på hjemmesiden. Der er enighed om, at alle der har bakket
op om projekter, der involverer Filmforbindelsen og/eller flere medlemmer skal have
deres logo på hjemmesiden – det viser, at vi kan skaffe opbakning og kan have en
afsmittende effekt.
6. kommende aktiviteter – drøftelse
Tony foreslog, at der måske var nogle medlemmer, der kunne have en interesse i
at lave en fælles tur til Monitor Expo i november. Der er gratis indgang. Tony ligger
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den op i gruppen og ser om der er opbakning.
Det blev drøftet at holde faste-møde-aftner for foreningens medlemmer – fx med
forskellige emner. Torsten vil gerne fortælle om/undervise i Adobe Story, som vi har
haft rigtig gode erfaringer med i forbindelse med Heksen.
Det blev aftalt, at være et punkt til næste møde, hvor det drøftes og evt. sættes i
gang.
7. Eventuelt:
Filmforbindelsen er blevet kontaktet af Kulturforvaltningen, der får besøg af en
delegation fra Norge, der arbejder med film. De vil gerne have en fra
Filmforbindelsen til at fortælle lidt om arbejdet. Det blev besluttet, at Torsten
deltager – Ulla giver forvaltningen en tilbagemelding.
Det blev besluttet at købe kaffe i Bygningen til møderne for at bakke op. Vi skiftes til
at give (så vi slipper for at gå i banken hele tiden). Claus giver den første omgang

Næste møde er d. 7. Oktober kl. 17 i Bygningen.
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