
 

 

 

 

Velkommen i Ribe Fotoklub 

Nyttige informationer til dig der gerne vil 

være medlem af Ribe Fotoklub. 

 

 



 



 

Velkommen 

Ribe Fotoklub er for dig, der godt kan lide at fotografere, og som 

gerne vil møde andre med samme interesse. Om du er begynder 

eller øvet, uanset hvad dine yndlingsmotiver som fotograf er, eller 

hvilket kamera du benytter, vil du kunne få udbytte af at være 

medlem i klubben. 

Husk på, at det er fotografen der tager billedet, ikke kameraet. Hvis 

du kan lide billedet, er det et godt billede, men måske kunne det 

med et pat enkelte tips blive endnu bedre. 

Vort medlemtal er 30-35 medlemmer, og vi mødes i vores klublokale 

på tidligere Bispegade skole, med indgang gennem porten i 

Hundegade 4 eller Bispegade 5. Oftest har vi et emne på, andre 

gange mødes vi til ren hygge. Men selv til hyggeaftner sker der en 

udveksling af viden og erfaring, som kan gøre dig til en bedre 

fotograf. 

Som medlem er der ingen krav til at deltage i klubbens foto 

konkurrencer, eller til at møde op på alle klubmøder. Man møder op 

i det omfang man har tid og interesse. 

På vores hjemmeside: www.ribefotoklub.dk kan du se mere om 

klubben, bl.a. kan du få oplysninger om telefonnumre på 

bestyrelsen, kontingent, betalingsform og klubbens aktiviteter. 

Før du melder dig ind i klubben, har du mulighed for at komme på 

gæstevisit et par gange, eller du kan indmelde dig direkte til 

klubbens formand.  

 



 

Ved indbetaling af kontingent får du: 

• Efter første indbetalte kontingent kan du anmode om 

venskab i Ribe Fotoklubs lukkede Facebookgruppe.  

• Stemmeret ved klubbens generalforsamlinger 

• Ret til deltagelse i interne fotokonkurrencer, som afholder 

minimum 3 x årligt. 

• Deltagelse i eventuelle foto klubturer og andre 

arrangementer.  

• At være en aktiv del af socialt fællesskab, som tager 

udgangspunkt i en fælles interesse for fotografering  

• Mulighed for at få inspiration og vejledning til at 

videreudvikle din fotografiske viden og kunnen.  

• Mulighed for at medvirke til bedømmelse af andre 

medlemmers billeder ved fotokonkurrencer.  

• Adgang til fotostudie i klubbens lokaler, indeholdende 

diverse flashanlæg og baggrundslærred. Fotostudiet må ikke 

anvendes til kommercielt øjemed, men alene til privat brug 

eller i forbindelse med fotoklubs aktivitet.  

• Der er fastsat plan ét mødetidspunkt pr. uge jævnfør 

aktivitetsplanen. Denne mødeaften foregår skiftevis mandage 

og onsdage kl. 19-22. Derudover er afsat mødeaktiviteter 

modsatte mandage og onsdage kl. 19-22, samt søndage kl. 13-

16 som workshops. 



 



 

Det forventer vi af dig: 

• At du har interesse for foto som udtryksform  

• At du har interesse i foreningsliv 

• At du overholder fotoklubbens gældende vedtægter samt 

skrevne og uskrevne aftaler. 

• At du holder dig orienteret om klubben forhold og aktiviteter 

via hjemmeside og mails. 

• At du er omgængelig og hensyntagende overfor klubbens 

øvrige medlemmer. 

• At du i klubregi ikke er påvirket af alkohol eller 

euforiserende stoffer. 

• At du giver udtryk for eventuelle meninger, tanker og ideer 

som vedrører dit medlemskab i Ribe fotoklub  

• At du betaler dit klubkontingent til tiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontingent 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og betaling foregår 

enten hel- eller halvårligt med betaling senest d. 1. februar og  

d. 1. september. 

Salgsbod 

I klubben kan der købes forfriskninger i form af kaffe/the, øl og 

vand til rimelige priser. Tit og ofte er der én af klubbens 

medlemmer der giver kage ved mødeaftnerne.  

 



 


