
 

 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. januar 2019 – kl. 19.00 

 
Tilstede: Anne-Margrethe, Jens Kr., Torsten, Gunver, Henrik 

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Torsten 

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 13. november 2018 

Godkendt og underskrevet 

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 24.045,86 kr.  

 

• Godkendelse/underskrift af regnskab: 

Godkendt og underskrevet.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Pt er der 10 betalende medlemmer, men der forventes de øvrige medlemmer 

får betalt kontingent til udgangen af januar måned.   

 

• Ind- og udmeldelser: 

Sara Stampe Søndergård har meldt sig ud, da hun er taget på højskole.  

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrenceudvalg: 

Det nye konkurrenceudvalg er kommet godt fra start. Josefine Nielsen-

Bergqvist, som var dommer ved Årets foto 2018, fremlagde det flot, og havde 

givet udtryk for, at hun gerne vil komme igen.  

Hun fremlagde billederne i vilkårlig rækkefølge og ikke fra det dårligste til 

bedste billede. Det var bred enighed i bestyrelsen om, vi fremover vil lægge 

op til Dommerne, at de skal fremlægge konkurrencebillederne på den måde.  

 

De næste to fotokonkurrencer emner er fastsat og er følgende ”Lys i mørket” 

og ”Min melodi”  

 



• Aktivitetsudvalg:    

Aktivitetsudvalget har fået adgang til hjemmesiden, hvor de nu selv har 

mulighed for løbende at opdatere aktivitetsplanen.  

 

I den seneste tid er der blevet oprettet en begivenhed for hver klubaktivitet 

inde i vores Facebookgruppe. Da der ikke er mange der reagerer på det, har 

vi i bestyrelsen valg at droppe det igen, og i stedet slå en påmindelse op, som 

et alm. opslag.  

Kommer der arrangementer udover de fastsatte aktiviteter, vil det blive 

oprettet som en begivenhed.  

 

Der blevet stillet et spørgsmål om vi igen i år skal have en fælles bustur – en 

heldags tur? På de seneste hel- og halvdagsture har der ikke været den store 

tilslutning.  

I den forbindelse vil der komme et punkt under eventuelt på 

generalforsamlingen, om det er stemning for vi igen i år skal arrangere en 

fælles bustur og om vi måske skal invitere Varde fotoklub med.  

 

Der kom et forslag i bestyrelsen om vi skulle få en mand fra CEWE fotobog til 

at komme og fortælle om fotobøger m.m. – evt. i forbindelse med klubaften i 

marts, hvor emnet er fotobog. Det vil der arbejdes videre med i 

aktivitetsudvalget.  

 

 

4. Planlægning af Generalforsamling onsdag d. 20. februar 2019 v/ JKS 

Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået.  

Dirigent hvor Folmer er blevet spurgt og har sagt ja til opgaven, hvis der ikke er 

andre der vil.  

Der kom forslag til Jørn som referent, men er endnu ikke blevet spurgt.  

 

I forbindelsen med at Frøs kræver CVR nr. for både Ribe Fotoklub og Ribe 

Fotoklubs Støtteforening, da vi har to konti (to foreninger) er der fra Jørn og 

Flemming kommet et indkommende forslag vedr. støtteforeningen. Forslaget lyder på 

at der laves en underkonto til Ribe Fotoklubs konto. Det bevirker at støtteforeningens 

regnskab skal med ind under klubbens regnskab, for at undgå der skal laves en 

særskilt forening med vedtægter m.m.   

Det blev drøftet på bestyrelsesmødet om det var en mulighed. Der var bred enighed 

om at undgå det, da det var for omstændelig for de få kroner der er i kaffekassen. 

Der kom et forslag om at invitere i en safety box i stedet for.  

 

Det blev besluttet at Jens Kr. sender formandsberetningen til bestyrelsen før 

generalforsamlingen til gennemlæsning, for at sikre at de vigtigste punkter kommer 

med i beretningen.  

 



Der vil i år blive serveret sandwich til generalforsamlingen, hvor det vil blive bestilt 

hos Pompei – ca. 20 stk. sandwich, som vil blive delt over i to.  

 

Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er fastsat til d. 15. februar 2019 

 

 

5. Diverse:  

Opfølgning på medlemsliste m. fotos v/ JKS 

Ved klubaften d. 6. februar, hvor vi har Portrætfotografering, vil der blive mulighed 

for nye medlemmer at få taget billede til medlemsliste. De som tidligere har få taget 

billede, har mulighed for at få billedet fornyet.  

Efterfølgende vil der blive flugt op på det, så medlemsliste m. fotos holdes opdateret.  

 

 

6. Hjemmesiden / Dropbox / Facebook: 

Forleden aften holdt Jørn et oplæg vedrørende hjemmesiden i hvordan hvordan den 

er opbygget og med de muligheder den giver for klubben. Der er oprettet login til 

hjemmesiden, hvor medlemmerne har mulighed for at se opslag m.m. som ikke er 

offentlig tilgængelig. Der udover har medlemmerne også mulighed for selv at oprette 

foto-galleri og det opfordres til så mange medlemmer gør brug af den funktion.  

 

Jørn sender en mail rundt med vejledning til brugerlogin. 

 

 

7. Post og mail:   

Invitation til Fotorally 50 mm. Dato d. 15. maj 2019, sted Varde, tid kl. 18.30: 

Vi er blevet inviteret af Varde fotoklub til arrangement de kalder ”Fotorally 50 mm” 

Det har vi sagt ja til at deltage i.  

Der blev snakket om i bestyrelsen at tiden til dette arrangement kan måske blive et 

problem, da det skal foregå på en alm. klubaften.  

 

Foredrag med Casper Gade: 

Casper Gade har kontaktet os via mail om et evt. foredrag om den vilde danske 

natur.  

Vi i bestyrelsen synes det lyder spændende og vil tage det op på et tidspunkt og se 

hvad det koster at få ham til at komme og holde en aften.  

Der kom forslag, at vi kunne lave det til et fælles arrangement sammen med Varde 

fotoklub.  

 

 

8. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt 

 

 



9. Næste møde 

Der er ikke fastsat nogen dato for næste bestyrelsesmøde 

 
 
 


