Ertebølle d. 4. september 2019

Til Landsbyudvalget
att. Marianne Frimer
Afrapportering for tilskud på 40.000 kr. til ”dronefilm” i et landsbysamarbejde mellem:
Strandby, Risgårde og Ertebølle Borgerforening.

Filmen er nu færdig, præsenteret lokalt og offentliggjort og sendt til specifikke interessenter.
Lidt om processen for tilblivelsen
Efter bevillingsskrivelse nedsattes en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra hver af de tre
borgerforeninger. Arbejdsgruppen fik et kommissorium, som forinden var godkendt af de
respektive bestyrelser. Arbejdsgruppen har holdt 6 møder samt et møde med den
tilbudsgiver, som fik opgaven.
Arbejdsgruppen brugte efteråret 2018 til at beskrive ønsker til indholdet. Hver
borgerforening bidrog med forslag til optagesteder og personer, der skulle medvirke i filmen.
Materialet blev samlet, drøftet og tilrettet som idékatalog til udbudsbrevet.
I begyndelsen af 2019 udfærdigedes det endelige udbudsmateriale og sendt til 3 udbydere
med frist 15. marts 2019. Arbejdsgruppen valgte firmaet Bellamondo.dk. Prisen var dog lidt
højere end det bevilgede tilskud, men ved forhandling nåede vi ned på en acceptabel pris:
39.812,50 kr.
Arbejdsgruppen holdt derefter et møde med den ejeren af Bellamondo og gennemgik
idékataloget. Efter mødet kørte 2 repræsentanter ham rundt i vore tre områder og
orienterede om de forskellige optagelsesmuligheder.
Optagelserne foregik i løbet af sommeren, og lige efter ferien drøftede arbejdsgruppen ønsker
til småjusteringer af forslaget. Disse blev foretaget, og medio august var filmen færdig!
Offentliggørelsen
Hver forening har offentliggjort til egne medlemmer. Alle har fået et link til filmen. Den er lagt
på YouTube, på Strandbys og Ertebølles FaceBook grupper og allerede delt af mange.
Desuden er den specifikt sendt til VisitVesthimmerland, de fire turistforeninger samt til alle
ejendomsmæglere i Vesthimmerlands Kommune.
Vi har udelukkende fået positiv respons fra modtagerne af filmen. VisitVesthimmerland har
forespurgt om det var ok at klippe brudstykker af filmen og lægge dem som små ”aperticer” i
forskellige sammenhænge. Det har vi sagt ok til, da vi har sikret os rettighederne, men vi har
til gengæld forlangt, at det fremgår, at det er et uddrag af en samlet film om vore tre områder,
og at producenten er Bellamondo.dk.
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Samarbejdet
Samarbejdet omkring filmen har været spændende og udbytterigt. Der har hele vejen
igennem været en positiv stemning, og vi har haft meget let ved at blive enige om indhold,
form osv. Ligeledes har samarbejdet med producenten været en god oplevelse.
Regnskab
Udgifter til producenten…………………………
Tilskud fra Vesthimmerlands Kommune…
Rest (anvendt til fortæring til møder m.m.)

39.812,50 kr. *)
40.000,00 kr.
177,50 kr. **)
*) Bilag vedlagt
**) Bilag ej vedlagt

På vegne af
Strandby Borgerforening
Risgaarde Borgerforening
Ertebølle Borgerforening
Karen Margrethe Eriksen

