DATO

19. juni 2017

STED

Spinderihallerne

KL

REFERENT

18.30

Ulla Varneskov

RESUME
Handling
• Torsten følger op på click-like-share
• Tager en snak med Alexander
• Kontakt Kenneth vedr. muligt film projekt
• Annoncer CWDF film i Facebook-gruppen

Hvem
Torsten
Ulla
Kim

MØDEREFERAT:

1: Status på projekter
Click-like-share:
Melding er, at den klippes i næste uge og vurderinger er, at der mangler pickups (dvs. scener der skal optages). Bestyrelsen glæder sig til at se den
endelige film. Torsten taler med Lian.
Mozart:
Færdig og har været på festivaler herunder Spot festival i Århus og Filmkraft i
Ålborg, hvor den vandt en pris for bedste fotograf.
3. projekt mangler:
Slagteren kom ikke op og stå. Bestyrelsen drøftede mulighederne for et 3.
projekt, der er færdig nok til at kunne optages relativt hurtigt. Kim taler med
Kenneth Lykkehus, der har et godt projekt liggende og har udtrykt interesse
for at skyde det i gang med støtte fra Filmforbindelsen. Ulla taler med
Alexander om hans projekt, der dog vurderes ikke at være langt nok i
processen til at kunne optages indenfor de kommende måneder.
2: Underskrift af budget

Generalforsamlingen godkendte kasserens årsberetning og budgettet
underskrives af den nye bestyrelse.
3: Konstituering af bestyrelsen

Følgende poster skal besættes i bestyrelsen: Næstformand, kasser og
sekretær.
Christina enstemmigt valgt som ny næstformand
Ulla genvalgt som sekretær
Tony genvalgt som kasser

4: Forslag til kommende arrangementer:
- Det blev foreslået at bestyrelsen holder et visions-møde
- Klubaftner med ”stafet-film” dvs. vælg en film, vi skal se – giv stafetten
til en anden, der vælger til næste gang.
- Det blev foreslået at lave ”Faglig fredagsbar” fx den sidste fredag i hver
måneden, hvor folk fra Filmforbindelsen og andre interesserede kan
mødes.
- Christina gjorde opmærksom på, at CWDF viser dokumentarfilm den
anden tirsdag hver måned i Spinderihallerne. Det blev aftalt af
annoncere disse arrangementer på Facebook siden.
5: Evt.
D. 21/6 vises afgangsfilm i Kolding. Dem der har mulighed deltager

