
 
 

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

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Anne-Margrethe  

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 13. august 2019 

Godkendt og underskrevet 

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 24.145,05 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 30 medlemmer.  

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ingen ud- eller indmeldelser.  

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer: 

Ved den seneste fotokonkurrence ”In Between” blev der afleveret 19 billeder og 

der var mange spændende bud på emnet. Det er Minna fra PhotoCare der 

kommer og bedømmer billederne.  

 

Årets Foto er der endnu ikke fundet dommer til. Sara Stampe har tilbudt sammen 

med hendes veninde at være dommer ved en af vores fotokonkurrencer, men har 

ikke mulighed for at møde op til selve dommerafgørelse. Der var bred enighed i 

bestyrelsen at de dommere vi har udefra til vores konkurrencer helst skal kunne 

møde op til dommerafgørelse, da det giver den bedste aflevering af 

bedømmelsen.  

 

På både hjemmeside og Håndbogen er der kommet tilføjelse i 

konkurrencereglerne. ”Billedet/billederne afleveres samtidig på USB-stik” 

 



• Aktiviteter:    

Der var ikke så meget fra aktivitetsudvalget. Aktiviteterne kører efter 

aktivitetsplanen, dog er der et hul i aktivitetsplanen d. 13. november, hvor der 

skulle være et foredrag. Aktivitetsudvalget samles d. 5. november, hvor det vil 

blive drøftet. Derudover vil de også planlægge næste halvårs program.  

 

 

4. Diverse:  

• T-shirt 

Jens Kr. har fået tilsendt et prøvetryk af T-shirt og det var ikke tilfredsstillende, 

da gråtonerne i logoet var blevet noget pixeleret. Der arbejdes videre med det og 

som er en langsomlig proces. 

 

Indtil videre er der ca. 15 medlemmer der har givet udtryk for at de er 

interesseret i en T-shirt.   

 

• FotoMarathon evaluering  

Varde Fotoklub har givet udtryk for at de gerne vil arrangere FotoMarathon 

næste gang, så det kunne gå på skift mellem Varde og Ribe Fotoklub.  

På bestyrelsesmødet kom der forskellige forslag med at der evt. kunne være 

eksterne dommere eller man sammensatte et udvalg af både Varde og Ribe folk.  

 

Der vil blive lavet et opfølgende møde mellem Varde og Ribe Fotoklubs 

bestyrelser.  

 

• Julefrokost d. 6. dec. 

Aktivitetsudvalget drøfter på deres møde d. 5. november hvem der laver hvad, og 

måske nogle enkelte medlemmer vil efterfølgende blive spurgt om at hjælpe til. 

 

• Evaluering af model fotograferinger i klublokalerne v/JKS  

Idé til afvikling af modelfotografering i klublokaler v/JKS 

Det er fantastisk at se at så mange klubmedlemmer gerne vil eller lære at 

fotografere modeller.  

Med kun 2 fotostudier og små lokaler kan det hurtigt blive trangt. Ved den 

seneste portrætfotograferingsaften blev der taget for lidt af modellerne indtil det 

blev deres tur til at blive fotograferet. Der skal fremover tages mere hånd om 

modellerne, så de også får en god oplevelse sådan en aften.  

 

Nogle af de forslag der kom var at der fremadrettet indlægges flere pauser til 

modellerne.  

Ham eller hende der har triggeren har første prioritet til at fotografere modellen. 

De andre fotografer holder sig i baggrunden eller være behjælpelig med at 

ændre på lyset.  

Modelkontrakten skal være lavet før fotosessions start. Modelkontrakten vil blive 



sendt til modellen/modellerne, så de i ro og mag har tid til at læse den igennem 

og underskrive den. 

 

• Hvordan går det med foredrag med Helle Golman? v/A-M  

Vi blev på et tidspunkt kontaktet af Jens Jørgensen (Click) om vi var interesseret 

i at være behjælpelig ved et foredrag med Helle Golman. Aftalen er at Jens Kr. 

venter på at høre fra Jens Jørgensen. Indtil videre ligger det i det uvisse.  

 

• Skal vi investere i driftssikker Flash til fotoklubben v/JKS 

Da især det ældste flashanlæg ikke har kørt optimalt på det seneste er det blevet 

besluttet at vi investere op til ca. 5.000 kr. i et nyt flashanlæg samt nogle 

genopladelige batterier til triggerne. 

Henrik er blevet sat på opgaven til at finde pris på et nyt flashanlæg og evt. en 

ekstra baggrund vi kan opsætte i gangen.   

 

• Dato for Generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen bliver d. 19. februar 2020 kl. 19.00 

 

• Salg af borde v/JKS 

Jens Kr. har fået et enkelt af bordene solgt til 200 kr., de penge er gået i 

kaffekassen.  

De resterende borde sender vi til genbrug. Jens Kr. vil kontakte de forskellige 

Genbrugsbutikker der er i byen.  

 

• Visitkort 

Torsten arbejder i at anskaffe visitkort til klubben. Vi kan få 500 stk. til omkring 

godt 200 kr. ved Lasertryk i Aarhus.  

 

 

5. Hjemmesiden / Dropboks / Facebook:   

Hjemmesiden kører fint. Ved nogle af klubaftenerne har Jørn været behjælpelig med 

at vejlede medlemmerne til bl.a. at logge ind på hjemmesiden. Har nogen af 

medlemmerne stadig brug for hjælp, så hold jer ikke tilbage med at spørge Jørn.  

 

Referatet vil fremover ikke blive sendt ud på mails, men vil blive lagt ind på 

hjemmesiden under fanen ”For medlemmer”.  

 

 

6. Post og mail: 

Forespørgsel fra Norge. Skal vi tilbyde overnatning i klubbens lokaler?  

”Et medlem fra en fotoklub i Østlandet i Norge har kontaktet os i forbindelse med de 

kunne tænke sig at besøge Ribe. I den forbindelse søger de bl.a. efter overnatning.” 

Vi kan ikke tilbyde overnatning i klublokalet især pga. naboer og udlejeren.  

Det billigst vil være Hotel Ribe eller Torstens B&B (3 værelser)  



Jens Kr. vil kontakte dem for lidt flere informationer om deres besøg, og derefter 

tilbyde det de ønsker. F.eks. tid på året, længden på opholdet og hvor mange de 

kommer…  

 

 

7. Eventuelt: 

Jens Kr. kom med et forslag om der var interesse for at arrangere en tur til 

Helgoland, hvor der bl.a. er mulighed for at fotografere Suler.  

 

 

8. Næste møde 

 

• Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 19.00 

 

• Kaffetjans: Gunver 

 
 
 


