Film efteråret 2016

Vild med film?

21. september 2016 kl. 19.00
Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min)
19. oktober 2016 kl. 19.00
Room Italien 2015, Drama (spilletid 1 time og 58 min)
16. november 2016 kl. 19.00
Marshland Spanien 2014, Thriller (spilletid 1 time og 45 min.)
30. november 2016 kl. 19.00 - EKSTRA
Afskedsfesten Italien/Tyskland 2014, Drama/Komedie (spilletid 1
time og 35 min.)

Bliv medlem af Husets Filmklub og se film med
andre filminteresserede i en hyggelig atmosfære.
Interesseret – så læs videre!

Husets filmklub har til huse på Sønderborghus, Løngang 1,
Sønderborg.

Hvad er nu det for en klub?
Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede
kendskabet til og interessen for film som kunstart, fortrinsvis
ved forevisning af film, som ikke vises i den lokale biograf.
Vi vil i klubben bestræbe os på at vise film af forskellige slags en blanding af nyere film og klassikere.
Det vil være film, der har fået gode anmeldelser, og du kan
være sikker på, at der vil være stor bredde i stilarter og genrer.
Som medlem er du meget velkommen til at komme med
forslag til film.

Hvad får jeg for medlemskabet?
6-8 film årligt, samt forfriskning til hver film.
Rabat til film i DOXBIO. (Ikke medlem af Husets filmklub 70 kr.
medlem 50 kr.)

Hvordan og hvornår melder jeg mig ind?
Medlemskab gælder fra 1. jan. – 31.dec. Dog vil det første
tegnede medlemskab være fra 1. sept. - 31. dec. og prisen vil
derfor kun være 150 kr.
Fra januar 2017 kommer medlemskabet til at koster 300 kr.
årligt.
Man kan bestille medlemskab fra 1. juli 2016 via Anette på
Sønderborghus. Send mail på: anettebonde@tandslet.dk. Efter
bestilling af medlemskab vil dit medlemskort blive lavet og kan
afhentes og betales på Sønderborghus i informationen fra d. 1.
september eller ved første DOXBIO film, som er den 7.
september. Du vil også kunne bestille medlemskab til Husets
Filmklub ved 1. film i DOXBIO.
Hvis du vil vide mere om klubben inden du tilmelder dig, er du
velkommen til at rette henvendelse via mail til klubbens
sekretær Anette Bonde anettebonde@tandslet.dk eller
klubbens formand Berit Clausen berit32@hotmail.com.
Håber vi ses!

Filmfællesskab og hygge
Af og til vil der være oplæg, foredrag, diskussioner eller andet.

Husets Filmklub´s bestyrelse.

Vedtægter
Følgende vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. marts 2016
§ 1.

Foreningens navn er "Husets Filmklub". Dens hjemsted er Sønderborghus, Løngang 1,
6400 Sønderborg.

§ 2.

Foreningens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet til og
interessen for film som kunstart, fortrinsvis ved forevisning af film, som ikke vises i
den lokale biograf. Filmforvisningen kan evt. ledsages af oplysende foredrag,
diskussioner etc.

§ 3.

Filmklubbens arrangementer afholdes i medborgerhusets lokale med lån af dets
apparatur m.v.

§ 4.

Stk. 1. Som medlem optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens
formålsparagraf. Adgang til foreningens arrangementer er betinget af forevisning af
medlemskort ved indgangen. Medlemskortet er strengt personligt. Misbrug af
medlemskort medfører eksklusion af klubben.
Stk. 2. Hvis et medlem misligholder medlems skabet kan bestyrelsen ekskludere
vedkommende med 2/3 dels flertal.
Stk. 3. Medlemsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 5.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til bestyrelsens
beslutning, eller når en tredjedel af medlemmerne forlanger det ved skriftlig
begæring herom.
Stk. 3. Indkaldelsen til generalforsamling sker senest 14 dage før, via mail.
Stk. 4. Et medlem skal have været medlem af foreningen i minimum en måned før
ordinær generalforsamling, for at være stemmeberettiget.

§ 6.

Bestyrelsen fastsætter dagsordenen. Forslag til denne skal skriftligt være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7.

Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt bekendtgørelser om
generalforsamlingen har indeholdt meddelelse om, at forslag til sådanne vil blive
fremsat. To tredjedel af de fremmødte medlemmer skal stemme for ændringen for
vedtagelsen af den.
I øvrigt træffer generalforsamlingen beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

§ 8.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 4 valgt på generalforsamlingen og 1 medlem
udpeget af Sønderborghus`s leder. Nævnte valg gælder for to år, således, at 2
medlemmer er på valg hvert år. Er bestyrelsen i sin helhed fornyet, bestemmes det
ved lodtrækning, hvem der er på valg næste år. Desuden vælges hvert år 2
suppleanter.

§ 9.

Alle valg foregår, såfremt krav fremsættes på generalforsamlingen, ved skriftlig
afstemning.

§ 10.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, ved sit første møde
efter generalforsamlingen, ved hvilken den er valgt. Sønderborghus`s repræsentant
er fast sekretær.

§ 11.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.

§ 12.

Bestyrelsens ansvarsområde er bl.a.
1. Fastsættelse af kontingent i sammen arbejde med Sønderborghus.
2. Fastlæggelse af filmrepertoire. Heri skal der tages hensyn til forslag fremlagt på
generalforsamlingen.
3. Tegning af medlemmer
4. Indkaldelse til generalforsamling.

§ 13.

Der er oprettet et særskilt regnskab til Husets filmklub, hvor det overordnede
økonomiske ansvar pålægges Sønderborghus.

§ 14.

Opløsning af klubben finder sted på en generalforsamling efter bestemmelsen om
vedtægtsændringer. Den generalforsamling, på hvilken opløsningen finder sted,
overlader evt. økonomiske midler til Sønderborghus.

