DATO

26. januar 2017

STED

Spinderihallerne

KL

REFERENT

19

Ulla Varneskov

RESUME
Handling
• Kontakt Dan for en snak om kulturpuljens forventninger
• Kontakt Fremtidsfabrikken/Julie Linn Milling
• Kontakt Ole Bornedal for mulig oplæg om film i Jylland
• Hvornår er CWDFs næste dokumentar-films aften
• Læg info om Århus Lynstøtte op i Facebook gruppe
• Opdatere pinned post i Facebook gruppe
• Lave dokument med kompetenceoversigt til Facebookdeling
• Arrangere klub-aften med Jonas
• Skriv mail til medlemmer om ny ordning for
medlemsbetaling
• Kontakt til Kolding Film Festival
• Læg referat op i Facebook-gruppen og reklamer for
Kolding film Festival
• Book lokale til næste bestyrelsesmøde

Hvem
Ulla
Christina
Stefan
Christina
Anders
Ulla/Torsten
Anders
Kim
Ulla
Christina
Ulla
Claus

MØDEREFERAT:

1: Status på projekter
Click-like-share:
Optagelser veloverstået – Lian leder efter klipper. Næsten hele crewet fik
mulighed for at prøve nye funktioner, hvilket er positivt.
Bestyrelsen drøftede mulige klippere – Niclas Due og Asger Gram kunne
være gode bud. Videreformidles til Lian.
Mozart:
Optagelser og klip er færdig. Der arbejdes pt. med illustrationer og filmen
grades, når Casper Jack er tilbage fra ferie. Torsten laver lyddesign. Deadline
er 1. marts.
Slagteren:
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Status kommer hurtigst muligt.
Bestyrelsen drøftede den kommende dialog med kulturforvaltning og en
afklaring af puljemidler herunder fremtidige muligheder for støtte. Fx vil
bestyrelsen gerne bakke op om de øvrige projektideer fra brainstorm
(Yvonnes og Alexanders). Det blev besluttet at snakke med Dan om
kulturudvalgets forventninger.
2: "Klubaftner" - Idéer + planlægning (Tovholdere).

CWDF gentages i 2017. Festivalen holder fast hver måned dokumentaraftner
i forbindelse med lang tirsdag i Spinderihallerne. Dette bør måske formidles
bedre. Vi ligger det op i filmforbindelsens gruppe. Næste gang er i februar.
Christina undersøger.
Bestyrelsen drøftede den nye dokumentar-uddannelse under CWDF, der har
haft vanskeligt ved at rekruttere elever. Det blev drøftet, hvorvidt der kunne
være et samarbejdspotentiale i forbindelse med dokumentar-uddannelsen, så
fokus er mere på ”film-making” end snævert dokumentar. Det kunne også
være et input, at ”dokumentar” måske er et begreb, der går henover hoved på
målgruppen og perspektivet med fordel kunne være bredere (fx youtubekanal, mockumentary etc.).
Anders er blevet kontaktet af Film Fyn (Julie Linn Milling) vedr.
fremtidsfabrikken, hvor der er mulighed for workshops, der kan
kompetenceudvikle filmfolk også i denne region. Christina kontakter Julie og
hører nærmere om mulighederne (fx kurser omkring fundraising indenfor
film).
Svar på spørgeskemaer blev gennemgået – de 3 primære ønsker er:
fundraising, vis-din-film-aften og studieture.
Ole Bornedal har sat fokus på film i Jylland i pressen. Stefan har haft kontakt
til ham og vil undersøge, om han er interesseret i at komme og holde et
oplæg i regi af Filmforbindelsen. Lido eller Spinderihallerne kunne være gode
rammer.
Andet arrangement, der flere gange har været på tapetet er Jonas Frederik
om filmmusik. Kim arrangerer tema-aften med Jonas.
Det blev foreslået at lægge kontaktinformationer op i Filmforbindelsens
Facebook-gruppe, så medlemmer har mulighed for at kontakte os for
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ekspertise etc. Vi har fx viden, som ikke alle nødvendigvis har – muligheder
for at låne udstyr, Århus Filmværksted Lynstøtte, faglig opbakning etc. Vejle
og Filmforbindelsen har generelt en åben holdning og det skal vi måske have
mere ”ud over rampen”.
Anders vil gerne opføres som kamerafotograf oa. Fordele og ulemper blev
diskuteret. Anders vil gerne lave et arbejdsdokument, der samler
kompetencer til deling i Facebook-gruppen. Anders følger desuden op med
Århus Filmværksted og lægger info i Filmforbindelsens gruppe.
Det blev desuden aftalt at invitere alle gruppens medlemmer til meet-n-greet i
forbindelse med præmiere på VEJLE SHORT m.fl., så vi kan skabe flere
kontakter på tværs.
Oscar-aften kunne være en mulighed (26. februar) – Kolding har et oscararrangement.
Dato for næste års generalsamling sat til 23. maj 2017.
3: Økonomi (gennemgang):
Det blev aftalt at indføre ny medlemsbetalingsordning, så medlemmer har 1
års medlemskab fra indbetalingstidspunkt(i stedet for den nuværende
ordning, hvor der opkræves efter hver generalforsamling)
4: Samarbejde med Kolding:
Filmforbindelsen er blevet kontaktet af Kolding Filmfestival. Festivalen
afholdes lige om lidt d. 4. februar i Nicolai Biograf i Kolding. Filmforbindelsen
vil gerne bakke op. Christina vil gerne sidde i panel og tager kontakt til
festivalen. Bestyrelsen er enige om at tilbyde medlemmerne at betale for
deres deltagelse, hvis det giver mening. Undersøges nærmere.
5: Evt.
Næste bestyrelsesmøde 16.03 kl. 19 i Bygningen – Claus booker lokale.
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