Adresse:

I sæsonen 19. september 2017 – 15. maj 2018, viser Ebeltoft FilmKlub film tirsdag aften
kl. 19:30 i biografen Store Bjørn på Den Europæiske Filmhøjskole, Carl Th. Dreyers Vej 1,
8400 Ebeltoft.

Information:

www. ebeltoftfilmklub.dk eller kontakt klubben på mail: info@ebeltoftfilmklub.dk

Klubbens bestyrelse:
Lennart Landsfeldt (formand), Fuglsøvig 13, 8420 Knebel
61779921
Bettie Bach Brendorp (kasserer + næstformand), Fyrrehøjen 14, 8400 Ebeltoft 86346393
Ellen Juul Syberg (sekretær + medlemskartotek), Bakkedraget 11, 8400 Ebeltoft 86341255
Søren Peter Sørensen (administration), Skelhøjevej 21, 8400 Ebeltoft
86344700
Dan Andersen (filmgruppen), Jeppe Åkjærsvej 18, 8400 Ebeltoft
40560848
Lisbeth Jensen (filmgruppen), Bygaden 7, Stødov, 8420 Knebel
27206978
Bodil Bast (filmgruppen + programlayout), Reberbanen 27 G, 8400 Ebeltoft
29902040
Klubbens revisor:
Inge Hove (revisor), Plantagen 39, 8400 Ebeltoft

21697788

Fornyelse af medlemskab:
Medlemmer kan i perioden fra klubbens generalforsamling i maj måned og frem til 10.
august forny deres medlemskab ved overførsel af kontingent til klubbens bankkonto
med anførelse af medlemsnummer + navn.
Nye medlemmer:
Klubben optager nye medlemmer i det omfang, der er plads i biografen. Anmodning om
medlemskab sendes til klubbens mailadresse info@ebeltoftfilmklub.dk med angivelse af
navn, telefon, post- og mailadresse. Anmodning kan fremsendes hele året og vil medføre
en placering på klubbens venteliste i indgået nummerorden. Senest 1. september vil de
nye medlemmer, klubben har plads til, blive kontaktet.
Betaling:
Kontingent skal indbetales til klubbens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft,
registreringsnummer 9360 kontonummer 0010974976. Venligst foretag én overførsel
pr. medlem, skriv medlemsnummer og navn som ’tekst til modtager’.
Eventuelle adresseændringer sendes til klubbens mailadresse. Medlemskort udleveres
på filmhøjskolen fra 1. filmaften kl. 18.00 og derefter hver filmaften i sæsonen.

Priser og betingelser:
Almindelige medlemskort, der giver adgang til klubbens 25 film i sæson 2017/2018
samt 5 personlige klip til valgfrie, almindelige biografforestillinger i Store Bjørn og
øvrige klubarrangementer, koster i alt kr. 600,-.
Unge under uddannelse kan tegne medlemskab (uden klip til Store Bjørn) for kr. 240,-.
I det omfang, der er plads i salen, vil der løbende blive solgt gæstebilletter for kr. 50,til personer i følge med et medlem.
Bortkomne medlemskort erstattes mod et gebyr på kr. 50,-. Før jul med det antal klip,
der var tilbage på kortet, og efter jul udstedes nyt kort uden klip.

