
 

 
 

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 75 
tirsdag den 7. december 2016, kl. 10.00  

på Det Danske Filminstitut 
 

 
 
Tilstede:  
 

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand) (pkt. 2, 4, 6 – 7), Susanne Larsen 
(Næstformand), Søren Friis Møller, Bjarne Andersen, Annette Kjær, Jesper Boas 
Smith og Kirsten Drotner (pkt. 2 – 8) 
 
Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Jakob Buhl Vestergaard og Claus Ladegaard 
 
Referent: Bente Strandhøj 
 
 
Susanne Larsen meddelte, at Joachim Malling og Kirsten Drotner var forsinkede, og 
at rækkefølgen i dagsordenen derfor blev ændret. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.  
 
 
5. Mangfoldighed 
Henrik Bo Nielsen gennemgik det udsendte materiale om kønsbalancen i dansk film  
og fokuserede på arbejdsgruppernes anbefalinger og procesnotatet, der viser 
projektets fremdrift, og som er kulminationen på det foreløbige arbejde. 
 
Bestyrelsen kvitterede med ros til arbejdet og en tak for et sobert og gennemarbejdet 
stykke arbejde også fra de tre eksterne indsatsgrupper. 
 
Der er en igangværende bevidstgørelse omkring køn både på Filminstituttet og i 
branchen, men det kommer til at blive et langt, sejt træk, før kulturen ændrer sig. 
 
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at fastholde fokus på emnet og 
vigtigt at understrege, at det er et anliggende for hele branchen. Bestyrelsen 
fastholder, at DFI har ansvaret for at drive processen videre, herunder også at 
fremkomme med en handlingsplan, udmelde en målsætning og sikre passende 
resultatmål. Bestyrelsen fulgte således indstillingen fra arbejdsgruppen. 
 
 
2. Formandens orientering 
Joachim Malling beklagede forsinkelsen. 
 
Herefter oplyste han, at der allerede er taget kontakt til den nye kulturminister, Mette 
Bock. 

       

REFERAT 



 
Side 2 / 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Direktørens orientering     
Der var sket nogle småjusteringer i vilkårene for lancering og distribution af 
udenlandske arthouse film for at give bedre tid til behandlingen af støtte disse 
ansøgninger. 
 
Derudover var der også justeret i lanceringsvilkårene for film, der er støttet under New 
Danish Screen ordningen, således at de stemmer overens med vilkårene for andre 
spillefilm. 
 
Bestyrelsen tog justeringerne til efterretning. 
 
Henrik Bo Nielsen oplyste, at der er, i henhold til filmaftalen, skal udarbejdes en 
Cinemateksundersøgelse, der nu ligger til godkendelse i departementet. 
 
Endelig orienterede han om, at firmaet Play Dead og deres nye spil, Inside, som blev 
præsenteret for bestyrelsen på seminaret i juni, har modtaget to internationale priser 
ved årets ”Game of The Year” prisuddeling i Los Angeles. 
 
Det er atter lykkedes M&M Production at blive shortlistet i short fiction kategorien med 
”Silent Night” af Aske Bang. 
 
 
4. Økonomi 
 
Budgetopfølgning oktober 2016 
Bestyrelsen tog den udsendte budgetopfølgning for oktober 2016 til efterretning uden 
bemærkninger. 
 
 
2020-plan og driftsbudget 2017 
Jakob Buhl Vestergaard gennemgik det udsendte materiale, som har taget 
udgangspunkt i drøftelserne og beslutningerne på bestyrelsesseminaret i juni.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter budget og eksekvering af 2020-planerne. 
 
Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag, og herefter godkendte bestyrelsen det 
udsendte forslag til 2020-plan og driftsbudget for 2017. 
 
 
Støttebudget 2017 
Henrik Bo Nielsen understregede, at direktionen som altid har drøftet støttebudgettets 
prioriteringer med producenterne og instruktørerne. Begge udviste forståelse for 
direktionens valg henseende til de faldende (5.0 mio. kr.) bevillinger til spillefilm. 
 
Herefter godkendte bestyrelsen det udsendte forslag til budget for tilskud til filmformål 
mv. og Public Service Puljen.   
 
 
6. Støtter siden sidst 
Claus Ladegaard gennemgik kort det udsendte materiale og slog ned på enkelte 
projekter. 
 
Herefter blev den udsendte oversigt taget til efterretning. 
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7. Det danske biografmarked 
Claus Ladegaard oplyste, at det endelige resultat for året kommer til at ligge på en 
markedsandel på 20 - 22 %. Det er noget under gennemsnittet for de seneste 10 år, 
men er, set i et europæisk perspektiv, dog fortsat et ganske rimeligt resultat. 
 
 
8. Eventuelt 
Der var intet at behandle under dette punkt. 
  
 
 
Mødet sluttede kl. 12.45. 


