
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 16. januar 2020 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Gunver  

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 24. oktober 2019 

Godkendt og underskrevet 

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 25.842.29 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 19 betalende medlemmer.  

 

• Ind- og udmeldelser: 

Indmeldelser: Bjarne Sandberg 

Udmeldelser: Hans Marke Bjerrum Otzen   

 

3. Kaffekassen saldo 

Der var i december 2.050 kr. i kaffekassen. 

Pt. mangler der snart opfyldning af både kaffe og øl/vand.  

 

 

4. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer: 

De blev evalueret på den seneste fotokonkurrence-bedømmelse og der var flere der gav 

udtryk for at bedømmelsen ikke var helt optimalt. Pointtallene som de fortalte om de 

havde givet til hvert enkelte billede kunne vi ikke rigtig bruge til så meget, da havde det 

været bedre med lidt flere kommentar til billederne.  

De gik også meget op i det tekniske frem for det kunstneriske. 

 

Vi skal være bedre fremover til at definere overfor eksterne dommerne hvad det er vi 

ønsker. Bl.a. at vi ikke ønsker pointtallene, men hellere vil have at de fremviser 

billederne i vilkårlig rækkefølge og komme med 5 stikord til hvert billede.  

 

De næste emner vi har i fotokonkurrencerne er ”Stilleben” og ”Dansk”, hvor den sidste 



nævnte vil der komme udefra dommere.  

 

• Aktiviteter:    

Aktivitetsplanen for først halvår af 2020 blev fremlagt ved årets første klubaften.  

Der er nogle enkelte ændringer i aktivitetsplanen, som der løbene vil blive informeret 

om på både Facebook og hjemmeside. 

En af ændringerne er allerede her d. 27. januar, hvor Henrik skulle have haft stafetten, 

men hvor vi i stedet får besøg af en tidligere klubmedlem Sara Stampe, som vil komme 

og fortælle lidt om hendes projektopgave på medieskolen i Viborg.  

 

Køb af studielamper og tilbehør v/HN 

På forrige bestyrelsesmøde fik Henrik til opgave at undersøge hvad der var af 

muligheder for indkøb af studieudstyr. Han fremlagde et sæt med to flashlamper, et 

stativ, en softboxe samt lidt andet små tilbehør til en pris på ca. 4000 kr.  

Det blev besluttet på mødet at det skulle indkøbes, og som Henrik fik til opgave at sørge 

for det.   

 

 

5. Diverse:  

a) Planlægning af Generalforsamling d. 19. februar 2020, herunder godkendelse og 

underskrift af Ribe Fotoklubs regnskab for året 2019 v/TT 

Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået.  

Folmer har sagt ja til at være dirigent og Jens vil være referent denne aften. Valg af 

stemmetællere bliver valg på generalforsamlingen.  

Der vil blive sendt ud til medlemmer, hvis nogen har forslag dagsorden og hvis det er 

det skal det ske senest 14 dage før generalforsamlingen – dvs. d. 5. februar.  

 

I forbindelse med traktement vil der blive bestilt sandwich. ½ sandwich pr. medlem - 

dvs. 15 hele sandwich, som Torsten har fået til opgave at bestille.  

 

Valg til bestyrelse modtager både Gunver og Jens Kr. genvalg. 

Valg af suppleanter modtager Poul Erik genvalg.  

Revisorer er endnu ikke blevet spurgt om de vil genvælges.  

 

Jens Kr. sender igen i år formandsberetningen ud til bestyrelsen til gennemlæsning, for 

at sikre at alle de vigtigste punkter i beretningen kommer med.  

 

Regnskab godkendt af bestyrelsen  

 

b) Forslag om Aktivitets bidrag eks. 20 kr. fra deltager til køb af vin eller andet til 

oplægsholder eller ved fotobesøg hos privat/virksomhed v/Folmer I. 

Der kom et forslag på bestyrelsesmødet om ikke Kaffekassen fremover kunne betale 

vinen til oplægsholdere og ved fotobesøg. Det var der bred enighed om i bestyrelsen. 

Jørn og Flemming vil blive informeret om det.  

 

c) Status for samarbejde med Varde Fotoklub v/JKS 

Vi afventer en invitation fra Varde Fotoklubs bestyrelse om et evaluerende møde 



mellem Ribe og Varde Fotoklubs bestyrelser.    

 

d) Orientering vedr. Privatlivspolitik v/JKS 

Jens Kr. og Torsten har været til et orienteringsmøde vedr. privatlivspolitik, hvor der 

blev gennemgået hvor man evt. kunne komme i klemme.  

Jens Kr. og Torsten blev opmærksom på at den vi har i dag skal strammes lidt op. Vi er 

dog ikke helt bagefter i forhold til nogle af de andre som var med på orienteringsmødet.  

Jens Kr. vil arbejde lidt på det og fremlægge det på næste bestyrelsesmøde.  

 

e) Klublokaler v/JKS 

Ud fra de klager vi oplevede fra naboerne før jul, vil vi fremover holde en god dialog 

med naboerne, da det er det vi vil komme længst med. Efter vi har fået flyttet 

indgangen, har der dog ikke været nogen klager siden.  

 

At finde nogle andre klublokaler som det vi har i dag, kan være svært at finde og især til 

den pris vi giver her. Kommer der klager igen vil vi nok sige til udlejeren at vi vil se os 

om efter et andet sted, men dog ikke før vi har noget på hånden.  

Vi ser hvad der sker fremover, og måske vi kan mødes med nogle af naboerne og så 

tage den derfra.  

 

 

6. Hjemmesiden / Dropboks / Facebook:   

Opdatering af Ribe Fotoklubs ´Persondatapolitik´ på Hjemmesiden og datablade v/JKS 

Der vil komme en opdateret Persondatapolitik og Modelkontrakt på hjemmesiden. 

 

 

7. Post og mail: 

Vi har fået invitation til Vejen Fotoklubs 25-års jubilæum, hvor de holder reception på 

Vejen bibliotek. Jens Kr. og Poul Erik deltager i arrangementet.  

 

 

8. Eventuelt: 

Vedrørende kontakten fra Norge, har vi ikke hørt mere fra dem.  

Jens Kr. sendte kort tid efter nogle billeder fra Ribe til dem, hvor de mailede tilbage og gav 

udtryk for, at de var meget interesseret i at besøge Ribe på et tidspunkt.  

 

 

9. Næste møde 

Dato for næste bestyrelsesmøde og kagetjans bliver først fastsat efter generalforsamlingen.  

 
 
 


