
Velkommen til Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub generalforsamling 2018. 

Som I måske kan huske ændrede foreningen navn sidste å. 

Medlemstal fra sidste sæson 2017-2018: 

Medlemstal total = 590 mod 643 forrige år.  

Dette til trods for at vi udvidede med 3 ekstra søndags forestillinger! 

Lillegrupper = 161 mod 206 forrige år. 

Mellemgrupper = 309 mod 300 forrige år. Her dog en fremgang pga. 2 ekstra mellemgrupper søndag. 

Store gruppe = 120 mod 137 sidste år og 170 for 2 år siden. 

I bestyrelsen har vi talt om årsagen til nedgang af medlemmer, da der burde have været medlems 

fremgang pga. ekstra forestillinger på søndage, samt uddeling af programmer på en ekstra skole i Ølstykke. 

Konklusion må være at valg af film ikke var godt nok…? 

 

Førskolehold blev dog en stor succes, hvor der blev udsolgt til den ene forestilling og halvt fyldt til den 

anden. I alt 50 børn i alderen 3-6 år + 50 forældre.  

 

Sæsonens forestillinger er gået fint, samt gået godt med børnene, og der er ikke sket noget ud over det 

sædvanlige.   

Igen-igen har vi fået ros af forældre, som synes det er dejligt vi gider bruge vores tid på børnene. 

Vi fik mange nye hjælpere sidste år. Stor ros til dem og deres indsat. 

 

Bestyrelsen har haft 2 møder, og ellers klaret resten pr. e-mail.  

 

Buster filmfestival i efteråret (filmfestival i København) 

Som noget nyt inviterede Dabuf 3 unge med til Buster filmfestival, som jury medlemmer. 

Fra Stenløse var Anna Sofie udtaget, og hun havde en super weekend under Dabufs vinger med egen 

biograf, guf og hygge.  

 

Ungdomsseminar januar 2018 – arrangeret af Dabuf. 

Der deltog desværre ingen unge fra Stenløse i år, men måske næste år? 

Tilmelding ca. november/december.  

 

Der har været et enkelt filmmaraton (Thor film) i samarbejde med Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub. 

Vi havde ca. 40 medlemmer med og Ballerup ca. 50. 

 

I marts deltog et par stykker fra Stenløse til Dabufs filmgennemsyn. En hyggelig dag med film og snak. 

Endvidere deltog Thomas N. og Jesper til Dabufs Landsseminar i april. En spændende og hyggelig weekend.  

 

Ny sæson blev planlagt i maj/juni, efter vores hyggelige filmvalg dag i biografen efterfulgt af film, sammen 

med Ballerup BUF. 

Som noget nyt blev der afholdt en farvel og tak for i år forestilling for alle hjælpere med børn og 

samlever/ægtefælle. En hyggelig afslutning på en god sæson. 

 

Baltoppen Bio og fremtiden 

Som der blev skrevet ud i juni, er der planer om at der skal bygges ny biograf på toppen af Ballerup 

Centeret. Nordisk Film er med i planerne, og hvis planer lykkedes vil der blive åbnet en ny biograf med flere 

sale til juni 2020. 



Et stort slag i ansigtet for Jan, men efter nogen tænke-dage kom hans humør tilbage. 

Jan mener der er plads til begge biografer i Ballerup, og så længe de 2 børnefilmklubber benytter hans 

biograf, sammen med de andre special arrangementer mener Jan at hans forretning kan løbe rundt. 

Vi er glade for Jan og hans biograf, og som udgangspunkt ønsker bestyrelsen at blive i Baltoppen Bio. 

Sæson 2018/2019 og 2019/2020 bliver i hvert fald i Baltoppen Bio. 

 

Hjælpere som har valgt at stoppe: 

Susan. Tak for hjælpen til Susan som suppleant. 

Lillian stopper som suppleant, men bliver lidt endnu og snupper et par vagter. 

Dette er mit sidste år som formand i foreningen, da jeg efter 12 år har valgt at stoppe. 

Jeg bliver dog i foreningen et år mere som hjælper, så jeg er i nærheden hvis den nye formand har 

spørgsmål. 

Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen og for det gode samarbejde igennem årene og 

tak til alle jer frivillige forældre og unge, for uden jeres indsat kan vi ikke drive foreningen, som er til stor 

glæde for mange børn og forhåbentlig flere børn i mange år mere.  

 

Formand i Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub 

Jesper Drehn-Knudsen 
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