
 

afholder ordinær generalforsamling 

onsdag d.19. februar 2020 kl. 19.00 i klublokalet. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. Flemming Frisk modtager valg  

2. Valg af referent. Jens Petersen modtager valg 

3. Valg af stemmetæller. 

4. Formandens beretning. 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag: Se bilag 1, forslag 1-2 og 3 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

Jens Kr. Schmidt - modtager genvalg. 

Gunver Rasmussen - modtager genvalg                

9. Valg af suppleanter:                                                                                                             

Poul Erik modtager genvalg.                                                                                     

Erik Dalsgaard modtager genvalg 

10.  Valg af revisorer:                                                                                                                    

Jørn Frandsen modtager genvalg som revisor. (in absentia)                                                                                   

Erik Hjortborg modtager genvalg som revisor suppleant.  

 

  Eventuelt.                                                                                                        

                                                

 /Bestyrelsen      

 

 



 

Bilag 1 

                                                                                                                                          24-01-2020 

 

Generalforsamling i Ribe Fotoklub den 19. februar 2020 

 

Forslag 1: Klublokaler: Da der har været en del klager fra udlejeren 

angående vores aktiviteter i gården og i huset vil jeg foreslå at 

bestyrelsen prøver at finde nogle andre lokaler, vi kan være i. 

 

Udlejeren skal huske på, at det har taget over 4 år før lokalerne er 

tålelige at være i, det er simpelthen for dårligt.  

Udlejeren bør tænke sig om inden han klager over os næste gang. 

Jeg føler mig ikke velkommen i huset, og hvis jeg skal fremhæve noget er 

der dårlige adgangsforhold for handicappede, trapper, langt til parkering 

og låst gitterdør. 

Vi har jo ikke mulighed for at være synlige i vores lille klub, da den holder 

til i en kælder. Jeg kunne ønske mig, at vi finder et lokale vi kan være i 

over jorden. ( Lidt uden for centrum af Ribe vil ikke gøre noget). 

 

Forslag 2: Jeg vil foreslå at vi alle indbetaler 200 kr. om året til 

lokaleudsmykning  og udstyr. 

 

Forslag 3: Der betales  1 kr. pr kilometer pr person til den der lægger bil 

til ved virksomhedsbesøg o.lign. Beløbet opkræves af den person, som 

sidder ved siden af chaufføren. 

Med venlig hilsen 

John Laursen  


