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      27.03.2022 

Kære alle AVK-medlemmer 

Uret og havestolene er stillet frem - forårsblomsterne 

pynter i haven – vores videoklub er også ved at komme 

ud af vinter-/corona -dvalen – senest med 24 

fremmødte til seneste mandagsmøde. Det føles rigtigt 

at udsende et forårsbrev om begivenhedernes gang i 

klubben: 

 

Kalenderen for sæson 21/22 og appetitvækker for næste sæson 

1) Konkurrencefilm 

 

Medlemsbedømmelse:     Filmaften onsdag 6. april  -    i Sognesalen 

Dommerbedømmelse: Oscar-fest - mandag 2. maj – Skelager Lokalcenter 

 

2) Sommerudflugt mandag den 9. maj -  til Kalø Hovedgård og Jagtslot -  invitation følger 

 

som I bemærker er det lykkes at få udflugten flyttet en uge – for at give mulighed for at 

dommer-Søren kan deltage i årets Oscar fest. Denne udvidelse af sæsonen var der 

tilslutning til, da vi drøftede kalenderen på sidste mandagsmøde. 

 

3) Lokalcenterfilmen:  optagelserne er nu i gang – vi gør en første status på mødet i morgen 

 

4) Nominering af de mest seværdige film i klubbens historie 

Vi har fået en idé, der går ud på at vi efter sommerferien udskriver en medlemsafstemning 

om nominering af de mest seværdige film i klubbens snart 30-årige historie – forslag til en 

god proces efterlyses. 

Begynd allerede nu at tænke over hvilke film der har gjort størst indtryk på dig 

 

5) AVK’s 30 års fødselsdag den 27. nov. 2022 

Skal markeres – idéer / forslag udbedes   

 

Opfordringer: 

• Meld gerne ønsker ind til film fra filmarkivet – husk Filmkataloget ligger på hjemmesiden  

https://avk-aarhus.dk/  - under afsnittet ”Medlemssiden” hvor I klikker ind med 

adgangskoden. På katalogets første side er der et link til indsendelse af jeres filmønske. 

https://avk-aarhus.dk/
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• Meld gerne flere film ind til registrering i arkivet – ikke kun konkurrencefilm.  

 

• På ”Medlemssiden”  har vi gennemført et vellykket forsøg med ”Ugens Film” – forsøget er 

nu afsluttet. Forslag til næste ”ugens film” efterlyses   

 

• Nye film har altid første prioritet – men husk gerne at melde dem ind til dagens 

mødeleder, så han kan få en mulighed for at tilrettelægge mandagsmødet bedst muligt. 

Mødelederkalender:  

 

28/3 – Ole Mikkelsen 

 4/4  – Knud 

11/4 – Ole Maltesen 

25/4 – Ole Mikkelsen 

  2/5 -  Knud  

 

• Meld også gerne ind på videofaglige emner der ønskes gennemgået / drøftet – således vi 

kan tilrettelægge de resterende møder så godt som muligt 

 

Nye medlemmer:  

Idéer til en medlemskampagne efterlyses 

 

Med forårshilsen 

Knud Møller Andersen 

https://avk-aarhus.dk/ 
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