
 

REFERAT fra ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 20. februar 2019 

Formanden bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af dirigent. 
 

Folmer Iversen blev foreslået og valgt. 
Folmer startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af referent. 
 

Jørn Frandsen blev foreslået og valgt. 

3. Valg af stemmetæller. 
 

Flemming og Helga bød sig til uden modkandidater. 

4. Formandens beretning. 
 

Jens Kristian fremlagde en god og fyldig beretning.  
I stikord kan nævnes bla.: 

• Håndbogen færdig 

• Hjemmeside med medlemstilgang  

• Mulighed for egne medlemsgallerier 

• Persondataforordningen 

• Modelkontakter 

• Nye krav pga. ”hvidvaskning” 

• Udvidet aktivitetsudvalg til 4 personer 

• Mange spændende arrangementer 

• Konkurrenceudvalgets aktiviteter 

• Månedens foto 

• Workshop om Photoshop 

• Sommerafslutning 

• Muligt samarbejde med Varde Fotoklub 

• Mentorordningen 

• Støtteforeningen 

• Sluttelig en opfordring til brug af hjemmesiden og ikke mindst 
oprettelse af egne gallerier. 

 
Du kan læse hele beretningen i vedhæftede bilag 1. 
 
Folmer efterlyste kommentarer eller spørgsmål.  
Selv udtrykte han stor ros til det afgående konkurrenceudvalg, Jens-
Kristian, Brian og Helga. 
Ikke andre kommentarer eller spørgsmål - kun applaus. 
 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 
og budget. 

 

Torsten fremlagde regnskabet med udgangspunkt i en PowerPoint-
præsentation. 
 



Årets resultat blev et overskud på 499,87 kr.  
Balancen viser et indestående på 16.789,61 kr.  
 
Folmer efterlyste kommentarer eller spørgsmål. Der var ingen 
spørgsmål. Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
Torsten fremlagde et budget.  
 
Jørn foreslår evt. at spare annonceudgift vedr. generalforsamlingen, 
medmindre udgiften også er tænkt som en reklame for klubben. 
Jens spørger til mulighed for sponsorindtægter, evt. bede banken 
om at betale annonceudgiften. 
Bestyrelsen satser på flere medlemmer og flere aktivitetstimer. 
Evt. omtale i flere lokalblade. 
Hans Werner foreslår deltagelse i aktivitetsdage, f.eks. ”Ribe by 
Night” 
Anne Margrethe nævner, at vi selv kan være ambassadører. 
 
Efter drøftelse af flere input blev budgettet godkendt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
Ingen protester. 
 
Torsten opfordrer til at vi alle betaler kontingentet …. rettidigt. 
 

7. Indkomne forslag. 
 

a) Folmer Iversen: Forslag til 
Vedtægtsændring Fotoklubbens 
navn ændres fra: Ribe Fotoklub 
til: Ribe Fotoklub ”Jacob A. Riis”. 

 

Folmer havde rettidigt indsendt et vedtægtsændringsforslag, jf. den 
udsendte dagsorden. 
 
Folmer motiverer sit ændringsforslag, efterfulgt af en historisk 
beretning om Jacobs A. Riis’ liv og levned. 
Folmer viste også et forslag til nyt logo med navnet indbygget. 
 
Anne-Margrethe spørger om der kan være problemer med at 
anvende navnet. Folmer afviser. 
Helga foreslår et samarbejde med det nye Jacob A. Riis-museum. 
Bent lægger vægt på, at det skal være Riis’ fantastiske fotoevner, der 
skal lægges vægt på – hvis navnet overhovedet skal med i vores 
navn. 
Poul-Erik påpeger, at Riis’ fotoemner var ”lidt smalle”. 
Torsten synes, at navnet hører Ribe til. 
Laura tror på, at navnet kan skabe flere ”kunder” ved søgning på 
nettet. 
Brian synes om ændringen, men det tidligere navn ”Ribe Fotoklub” 
skal med i sammenhængen. 
 
Folmers vedtægtsændrings-forslag sattes til skriftlig afstemning. 
Forslaget blev vedtaget med 19 JA-stemmer, 1 NEJ-stemme og 2 
blanke. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: 
* Torsten Troelsen - modtager 
genvalg 
* Henrik Nyvang - modtager genvalg 
* Anne-Margrethe – modtager 
genvalg 

Torsten argumenterer for, at der skal være flere kandidater end de 
3, der skal vælges. 
 
Udover de 3 afgående blev Poul-Erik foreslået. 
 
Der blev afholdt skriftligt valg. Der kunne stemmes på op til 3 navne. 
 

• Poul-Erik fik 9 stemmer 

• Henrik fik 20 stemmer 

• Torsten fik 22 stemmer 



• Anne-Margrethe fik 11 stemmer 
 
Torsten, Henrik og Anne-Margrethe blev dermed valgt. 
 

9. Valg af suppleanter 
 
* John Laursen modtager ikke genvalg 

Foreslået blev Poul-Erik.  
 
Erik Dalsgård havde overfor Torsten tilkendegivet, at han godt ville 
vælges som 2. suppleant. 
 
Poul-Erik blev valgt til 1. suppleant og Erik som 2. suppleant. 
 

10.  Valg af revisorer. 
 
* Jørn Frandsen modtager genvalg  
* Erik Hjortborg modtager genvalg 
som suppleant 

Ingen nye forslag. 
 
Jørn Frandsen blev genvalgt som revisor 
Erik Hjortborg blev genvalgt som suppleant 

11.  Eventuelt 
 
Drøftelse vedrørende 
´Sommerudflugtens´ form 
/indhold/tid/sted. Evt. sammen med 
Varde Fotoklub ved for få 
tilmeldinger? 

 
Jens Kr. bad om input vedr. sommerudflugten og nævnte at det jo 
var en temmelig omkostningskrævende aktivitet og derfor 
nødvendig med en bedre opbakning, end det har været tilfældet de 
senere år. 
 
Jørn og John slår til lyd for, at en udflugt skal holdes indenfor egne 
rækker. 
 
Bent foreslår at der min. skal være 6 deltagere. Bent stiller sig i 
øvrigt til rådighed som guide, hvis turen går til Als. 
 
Hans Werner forslår at bestyrelsen arbejder for en udstilling igen. 
HC oplyser, at Vejen Fotoklub har afholdt udstilling på det lokale 
bibliotek. 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20, hvorefter der var sandwich til alle. 

 

Godkendelse af referat: 

 

Dato: Dato: 

 

_______________________________ _________________________________ 

Dirigent: Folmer Iversen Referent: Jørn Frandsen 

 

 

 

  



Bestyrelsessammensætning og udvalg 
 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Bestyrelse: 

Formand Jens Kristian Schmidt 
Næstformand Anne-Margrethe Hovgaard 
Kasserer Torsten Troelsen 
Sekretær Henrik Nyvang Kristensen 
Bestyrelsesmedlem Gunver Rasmussen 

 

Udvalg:  

Konkurrenceudvalg Poul-Erik Amby 

Inge Merete Jespersen 

Aktivitetsudvalg Henrik Nyvang Kristensen 

Folmer  Iversen 

John Laursen og  

Thomas Nielsen 

Web-master Jørn Frandsen 

Kantinebestyrer Flemming Frisk 

Jørn Frandsen 

 

 

  



Bilag 1 Formandens beretning: 

Ribe Fotoklub                                                              

Generalforsamling 2019                                                 

Formandsberetning  

Det har været godt, at bestyrelsen i 2018 kunne vende tilbage til en mere normal 

arbejdsindsats, efter at vi i 2017 havde lagt rigtig mange tanker, kræfter og møder 

i udarbejdelsen af Ribe Fotoklubs Håndbog.   

Det kan godt være, at Håndbogen nu lever et stille liv for medlemmerne, men jeg 

mener stadig, at den giver særdeles nyttige informationer ikke mindst for nye 

medlemmer, og at den fremadrettet kan være meget nyttig for bestyrelse og 

medlemmer.   

• Hjemmesiden/ Facebookgruppen:                                                                         

Grundet hacking af Fotoklubbens Hjemmeside har det af forskellige tekniske 

årsager været nødvendigt at genskabe siden helt fra bunden.                          

Bestyrelsen har i længere tid haft et ønske om at tilføje Hjemmesiden et medlems 

Login, og med den irriterende hacking blev der god grund til at gøre noget ved 

det, da det har været udfordrende at finde helt ideelle løsninger for deling af foto 

og informationer på fotoklubbens Hjemmeside, Facebookgruppe og mails.                                    

Udfordringen har ligget i, at FB har været brugt både til billedvisning, 

meningsudvekslinger, og til info om klubbens aktiviteter. Derved er forskellig 

info hurtigt kommet langt ned på siden, og således senere svære at finde 

Heldigvis har vi en kyndig og flittig Webmaster Jørn Frandsen som er godt på vej 

med konstruktive løsninger til Hjemmesiden, som vil gøre både intern og ekstern 

information om Fotoklubben mere enkelt, interessant og ikke mindst overskuelig 

for medlemmerne.  

Det har dog ikke været muligt at overføre Hjemmesidens tidligere 

medlemsgalleri, og vi må derfor i gang med at levere billeder til et nyt, men med 

alle de fine fotos vi alle er leveringsdygtige med, skulle det jo ikke være noget 

problem.  

• Konsekvenser af Persondataforordningen:                                                                        

I maj 2018 udsendte Datatilsynet skærpede regler i ´ Persondataforordningen´.                                            

Persondata er ikke alene cpr. numre, og andre personfølsomme oplysninger. 

Personfølsom data kan også være fotos, der kan opfattes som kompromitterende 

eller grænseoverskridende.  

Hvad fotografen kan opfatte som et harmløst, uskyldigt, humoristisk fotografi, 

kan af andre opfattes grænseoverskridende og uønsket til gengivelse i offentlig 

beskuelse på sociale medier eller i dagspressen.                                                                                                                                                                               



Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at have en restriktiv tilgang til, at når vi i 

fotoklubbens regi foretager model og portrætfotografering, skal der altid 

udarbejdes modelkontakter, og modellerne skal altid have sét og godkendt disse 

fotos, inden de vises på fotoklubbens Facebook og Hjemmeside, eller på anden 

vis offentliggøres.  

• Krav fra pengeinstitut:                                                                                                

I 2018 har der været forskellige alvorlige hvidvasknings skandaler indenfor 

banksektoren. Det har medført krav om betydelig skærpet kontrol og 

dokumentation af bankerne og deres kunder.                                                      

Dette har også haft konsekvenser overfor foreninger.      

For det første skal bestyrelser nu aflevere legitimation af foreningens 

bestyrelsesmedlemmer med kopi af sygesikringsbevis og pas el. kørekort.         

For der andet opkræver banken et forenings gebyr på 600,- kr. årligt med virkning 

fra februar 2019. 

• Aktivitetsudvalg:                                                                                             

Aktivitetsudvalget har fået større besætning og består nu af Henrik Nyvang, 

Folmer  Iversen, John Laursen, og Thomas Nielsen.                                            

Udvalget lægger en stor indsats i, ikke alene udarbejdelse af 2 halvårlige 

aktivitetsprogrammer.                                                                                            

Der er også mange opgaver med at lave diverse aftaler, både med interne og 

eksterne oplægsholdere og ansvarlige for de forskellige aktiviteter, samt at lave 

aftaler om fotografering de steder hvor der ikke er almindelig adgang for 

offentligheden.                                                                                                 

Derudover har udvalget også stået for de 2 årlige arrangementer: 

´Sommerafslutningen ´og ´Julefrokosten´.                                                        

Dertil kommer, at der af og til forekommer uforudsete ændringer i 

aktivitetsplaner, som både skal koordineres og annonceres.  Jeg tror det er rigtig 

fint, at der nu er 4 personer i udvalget til at løfte opgaverne, som der er mange af.      

I 2018 har Ribe Fotoklub heller ikke ligget på den lade side. Der har været mange 

aktiviteter.                                                                                                          

Klubbens lokaler har været brugt i alt 175 timer til spændende, interessante og 

lærerige arrangementer.                                                                                      

Derudover har der været arrangeret 12 fotoudflugter som gik til: Als, Tipperne, 

Tönning /Büsum, Knagemølle, Ballum Sluse, Vilslev Kirke, Givskud Dyrepark, 

Egeskov Slot, Esbjerg skibs skrot, Korskroen, Skrydstrup flyveplads og 

derudover 3 i nærheden, nemlig; Ribe Gårdhaver, Ribe Domkirke og Skønager 

Haven.                             

• Konkurrenceudvalget :                                                                              

Konkurrence udvalget har i 2018 afholdt 6 fotokonkurrencer: ´Foto taget i mørke´, 

´Landskab´, ´Ting på stranden´, ´På rad og række´, ´Årets foto´, samt det nye tiltag 

Foto Marathon.                                                                                                       



Det er altid rigtig spændende at se hvordan andre medlemmer har fortolket de 

aktuelle temaer. Jeg synes generelt at Ribe Fotoklub har en høj stanard i de 

deltagende konkurrence fotos.                                                                                    

I slutningen af 2018 fik Konkurrenceudvalget en helt ny besætning, da Helga, 

Brian og undertegnede alle ønskede at give stafetten videre til et nyt udvalg. Tak 

til Helga og Brian for stor indsats i udvalget. Det nye konkurrenceudvalg består nu 

af Inge Merete og Poul Erik, og de er jo kommet godt fra land med at arrangere 

årets Foto.                                                       

 

• Jeg ved, at både Aktivitetsudvalget og Konkurrenceudvalget gør sig umage for at 

tilrettelægge deres aktiviteter således, at der kan være noget for enhver smag blandt 

fotoklubbens medlemmer. Derfor vil der både være aktiviteter som har interesse 

for mange, og andre aktiviteter der har interesse for færre.                                              

Hvis der alene er fokus på dét der har flertallets interesse, risikerer vi måske at 

flere medlemmer synes de får for lidt ud af medlemsskabet.                                      

Derfor mener jeg ikke, at succes med en aktivitet alene bør måles på, hvor mange 

der har deltaget, men snarere at der er noget til enhver smag og interesse.   

       

• ´Månedens foto´ :                                                                                                     

´Månedens foto´ var en lille smagsprøve som blev testet i efteråret 2018.                 

Der var imidlertid ikke så stor tilslutning til denne aperitif.                                        

Måske kan Hjemmesidens lukkede forum med Login være et bedre sted at have 

månedens foto, men både Facebook, Hjemmesiden og mails har hver sine fordele 

og begrænsninger. 

• Workshops:                                                                                                                        

I juni måned blev der afholdt vores egen 6 timers Foto Marathon med 10 

deltagende medlemmer fra Ribe Fotoklub.                               

                                                                                                         

Heldigvis var vejrguderne med os den dag, hvor deltagerne blev udfordret på 

kreative løsninger af de fotomæssige opgaver. Imedens begav Helga sig med stor 

succes på sponsorjagt efter vinderpræmier.           

                                                                   

Folmers Workshops med Photoshop tema i slutningen af 2018 var et fint og 

kærkomment initiativ, hvor der nu er flere Photoshop aktivister i fotoklubben.                            

                                                                                                                

Helga og Brians tilbud om en ´Kreativ fotograferings´ workshop måtte desværre 

aflyses pga. manglende tilslutning                                                                                                                      

  

• Sommerafslutningen:                            

Sommerafslutningen ved Vilslev Spang havde flot tilslutning med 25 deltagende. 

Det var en super hyggelig aften med mange bidrag i form af planlægning, grill, 

kaffe, ´studentermad´, kage, is, jordbær.                                                                         



Derudover havde vi også afsløring af vinderbillederne fra Foto Marathon, med 

præmieoverrækkelse til vinderne.                                                                                     

Det var et herligt sommervejr den aften. Med Kongeåen meget tæt på, var der gode 

muligheder for en frisk dukkert mellem retterne, men det var der sjovt nok ingen 

der benyttede sig af.                                      

   

• Samarbejde med Varde Fotoklub:                                                                                  

I efteråret tog vi i bestyrelsen initiativ til at invitere Varde fotoklubs bestyrelse til 

et uformelt og uforpligtende møde.                                                                   

Formålet med mødet var i første omgang at dele idé og erfaringsudvekslinger fra 

vore respektive fotoklubber, ud fra devisen; ”Måske kan vi lære, eller få inspiration 

af hinanden” og måske kan det gi mening at lave nogle aktiviteter sammen? ”                                                                                                        

Det blev et positivt møde, hvor vi udvekslede erfaringer fra vore respektive 

fotoklubber.         

Der blev ikke indgået nogen forpligtende aftaler, og der var enighed om, at det 

ikke var hensigten at lave et mere vidtgående samarbejde. Derimod var der enighed 

om at invitere til fælles arrangementer, hvor det kunne give mening.                         

Varde Fotoklub har allerede inviteret Ribe Fotoklub til et fælles arrangement her i 

foråret, og det har vi takket ja til.                   

Således er der lagt et kim til dannelse af et særligt klubvenskab mellem Ribe og 

Varde Fotoklubber.       

  

• Mentorordningen:                                                                              

Mentorordningen har også været brugt i 2018, og det er dejligt at flere også tager 

denne opgave på sig.  

Jeg tror, at de nye medlemmer som ønsker at få en mentoraftale, er glade for at der 

er en bestemt person de kan henvende sig til når de har brug for råd og dåd.   

  

• Støtteforeningen/ kaffekassen:                                                                                   

En legitim Støtteforening skal, for at kunne oprette en bankkonto, have et CVR nr., 

vedtægter og aflæggelse af godkendt regnskab.                                                         

Som tidligere nævnt, er der pålagt et årligt Forenings administrations gebyr på 

600,- kr. i Frøs Herreds Sparekasse.                                                                                

Bestyrelen har været i dialog med kaffekasse bestyrerne om forskellige 

løsningsmuligheder som let og overskuelig kan administreres både på kort og lang 

sigt.                                                                                                                    

Konklusionen er blevet, at vi vender tilbage til en lavpraktisk løsning hvor 

Støtteforeningstanken skrinlægges, men at Kaffekassen som hidtil bestyres af 

Flemming Frisk og Jørn Frandsen hvor mindre kontantbeholdning opbevares 

Safebox i klubben.   

• Håb og ønsker for 2019:                                                                                         

Jeg håber, at fornyelserne med Fotoklubbens Hjemmeside bliver en succes til glæde 



og gavn for både medlemmer og andre der måtte klikke ind på hjemmesiden.      

Det er tanken, at den under Medlems Login i højere grad bliver stedet hvor 

medlemmerne kan holde sig informeret om, hvad der aktuelt er spil i klubregi 

vedrørende eks. aktiviteter/ændringer, bestyrelses referater, Håndbogen, 

formandsberetninger osv.                                      

Udfordringen vil så være, at vi som medlemmer selv skal være gode til at holde os 

orienterede på siden.                                                                                                 

Jeg håber, at de der ikke ønsker at bruge Facebook, lettere kan holde sig orienterede 

om Fotoklubbens forhold via Medlems Login på Hjemmesiden.  

Jeg håber at I som medlemmer vil bidrage med uddrag af jeres bedste billeder på 

Hjemmesidens ´Medlems-galleri´, hvor I nu fortløbende selv kan tilføje eller fjerne 

fotos i egne Medlems-gallerier.                                                                                

Jeg har et meget inderligt ønske om, at vi allerede inden påske i år har ét af Danske 

Fotoklubbers flotteste Medlems-gallerier, og jeg tror at det ved fælles indsats og 

god vilje er realistisk.  

Jeg håber at vi fremadrettet kan tiltrække nye medlemmer, således at vi kan 

videreføre en fotoklub med et utroligt godt socialt, og fotomæssigt inspirerende 

indhold, og helst som her i vore egne lokaler.    

Jeg ønsker hermed alle et rigtig godt foto og forenings år 2019, og mange tak til 

alle fordi I er med til at gøre Ribe Fotoklub til et dejligt sted at være.                                

v/ JKS   
 

  



Bilag 2 Regnskab og status: 

Ribe Fotoklub 

Regnskab for året 2018 

Indtægter 
Kontingenter      28.250,00 

Tilskud til lokaler      21.945,00 

Diverse indtægter          500,00 

Sum indtægter     50.695,00 

Udgifter 
Arrangementer        5.170,09 

Lokaleleje      36.000,00 

For meget forudbetalt tilskud 2017      5.288,50 

Gaver           774,29 

Annoncer, gebyrer, renter       1.702,42 

Anskaffelser               0,00 

Diverse udgifter              0,00 

Klublokale – drift          393,93 

Klublokale – forbrug          865,90 

Sum udgifter      50.195,13 

Årets resultat 50.695,00 – 50.195,13 =       499,87 

Balance pr. 31. december 2018 

Aktiver 
Kasse                0,00 

Bank      16.789,61 

Aktiver pr. 31. december 2018    16.789,61 

Passiver 
Egenkapital pr. 1. januar 2018    16.289,74 

Overskud for året 2018           499,87 

Egenkapital pr. 31. december 2018     16.789,61 

Bestyrelsen for Ribe Fotoklub har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for Ribe Fotoklub for 

regnskabsåret 2017. 

Ribe, den 23. januar 2018 

 

Jens Kristian Schmidt, formand  Torsten Troelsen, kasserer 

 

Gunver Rasmussen, næstformand  Henrik Nyvang Kristensen, sekretær 

 

Anne-Margrethe Hovgaard     



 

Revisionspåtegning 

Jeg har revideret regnskabet for Ribe Fotoklub for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. 

Revisionen omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. 

Revisionen har ikke givet anledning til forhold, og det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende 

billede af klubbens regnskabsmæssige forhold. 

Ribe, den 

 

Jørn Frandsen  

PS: Alle underskrifter er påført originalen! 


