DATO

07. oktober

STED

Bygningen

KL

REFERENT

17

Ulla Varneskov

RESUME
Handling
 Book lokaler til klub-aftner i Bygningen
 Snak med Christina om workshop
 Opdater hjemmeside med biller af bestyrelsen mv.
 Send reminder til de medlemmer, der ikke har besvaret
spørgeskemaet
 Gen-annoncere Monitor Expo
 Snak med Dystopia Haunted House om medlems-arrangement

Hvem
Claus
Ulla
Torsten
Ulla & Tony
Tony
?

MØDEREFERAT:
1 & 2: Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
3. Medlemsstatus og aktivitetsønsker (opsamling på spørgeskema)
Filmforbindelsen har nu 26 betalende medlemmer. Der er 64 medlemmer i
facebook-gruppen.
Ud af de 26 betalende medlemmer har 14 udfyldt spørgeskemaet.
På aktivitetssiden har der været størst interesse for (i prioriteret rækkefølge):
- Workshops
- Vis-din-film aften
- Besøg og studieture
- Filmvisninger
- Fundraising
Derudover er der en gruppe, der gerne vil vide noget om casting.
4. Forslag om klub-aftner
Det er blevet foreslået at holde klub-aftner en fast aften hver måned. Foreningen
skal være med til at fordre fællesskab og samarbejde – klubaftner er en god måde
at holde både formelle og uformelle aktiviteter på og give mulighed for at mødes på
tværs.
Det blev besluttet, at klubaftner afholdes den sidste torsdag i hver måned med start
her i oktober i tidsrummer 19-slut.
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Bestyrelsen blev enige om at afprøve det i en periode og se om der er opbakning
(og hvad der er opbakning til).
Følgende 4 emner arbejdes videre med til de første 4 klub-aftner:
1) vis-din-film-aften…og sig et par ord om filmen, hvis du har lyst - oktober
2) Workshop om markedsføring af film (medlem med viden om emnet
kontaktes) - november
3) Kom og leg med Kim og Torsten – en aften, hvor der leges med kameraer,
lys, vinkler m.v. – januar
4) Undervisning i Adobe Story eller fundraising (afklares)
Følgende emner blev også drøftet og tages med til andre klub-aftner:
Se "Der er ingen ende på Vejle" sammen med Jacob Bitsch, der kan fortælle om at
gå på filmskolen. Jacob har sagt, at han gerne vil komme fordi. Det undersøges
nærmere.
Workshop med Fantasyfabrikken om kulisser, special effects, horror etc.
”Mit liv som statist” fra nogen af gruppens medlemmer, der har været statist.
4. Facebook-grupper
Det blev drøftet, hvorvidt facebook-gruppen skal være for foreningens medlemmer.
Det blev besluttet at bibeholde gruppen som den er.
5. Hjemmeside
Referaterne skal lægges op på hjemmesiden og logoer fra de firmaer, der har
bakket vores projekter op skal frem.
Logoer indsamles og lægges op. Torsten laver faneblad.
Bestyrelsens medlemmer lægges op på siden med billeder og mailadresser.
Klubaftnerne bliver lagt på forsiden, når vi starter op.
6. Tur til Monitor Expo
5 har tilmeldt sig og tager afsted. Tony gen-annoncerer i facebook-gruppen, hvis
nogen har misset det.
7. Eventuelt:
Der er blevet oprettet en filmskole i Boest ved Nørre Snede. Bagmændene skulle
have haft en møde i Vejle sammen med kommunen og Filmforbindelsen, men
mødet blev aflyst. Vi har ikke hørt fra dem siden.
Dystopia Haunted House blev drøftet – måske vi skal lave noget med dem for
Filmforbindelsens medlemmer. Undersøges nærmere.
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