
 

 

 
 
  
 

 
 

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 23 
Tirsdag den 17. juni 2008, kl. 13.30 

 
Til stede:  
 
Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Bodil Nyboe Andersen, Ulla Brockenhuus-Schack, Birgit 
Nordsmark Henriksen, Prami Larsen, Christian Nissen, Martin Dahl Pedersen 
 
Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Dorthe Tauber Lassen, Claus Ladegaard, Dan Nissen, 
Steffen Andersen-Møller 
 
Andre: Claus Hjorth 
 
Referent: Søren Henrik Jørgensen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Til orientering 
a. Støtter siden sidst 

i. Produktion & Udvikling, bilag 1 
Direktionen orienterede om ansøgninger modtaget på ordningerne Råfilm og 
Public Service Puljen. 
 
Taget til efterretning. 
 

ii. New Danish Screen, bilag 2 
Direktionen orienterede om de første støttetilsagn under Spilordningen. 
 
Taget til efterretning. 

 
b. Standardkontrakterne efter det politiske indgreb, bilag 3 

Efter møde med kulturministeriet er udkast til nye standardkontrakter sendt til 
orientering med henblik på tekniske justeringer hos Producentforeningen og Tv-
stationerne. De nye Standardkontrakter vil træde i kraft den 1. juli 2008. 
 
Problemstillingerne om pligten for Tv-stationerne til mindst én visning af de 
færdige film blev drøftet, og bestyrelsen bad direktionen overfor kulturministeriet 
at understrege, at Filminstituttets bestyrelse finder forpligtelsen problematisk. 
 
Taget til efterretning. 
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3. Genansættelse af filmkonsulent, til beslutning 
Molly Malene Stensgaard blev efter ansøgning og indstilling fra direktionen genansat 
for yderligere to år indtil den 31. august 2010. 

 
4. Evt. 

Direktionen og bestyrelsens formandskab har holdt anden samtale med to egnede 
kandidater til stillingen som ny spillefilmkonsulent. Med forbehold for psykologtest 
indstiller ansættelsesudvalget filmklipper Kasper Leick til ansættelse. Proceduren og 
ansættelsen blev tiltrådt af den samlede bestyrelse. 
 
Direktionen orienterede om den netop afviklede ”Fiktionsdag” og oplyste, at 
Filminstituttet fremover årligt vil afvikle såvel ”Dok-dag” som ”Fiktionsdag” og 
”Lanceringsdag”. Dette års ”Lanceringsdag” vil blive afviklet omkring efterårsferien.  
 
Direktionen orienterede om FILM-X ON THE ROAD i London og Århus Festuge. 
 

Mødet slut kl. 14.40. 
 
Herefter afholdtes bestyrelsesseminar med oplæg, jf. den fremsendte dagsorden. 

 


