
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 10. marts 2020 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Jens Kr.  

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 16. januar 2020 

Godkendt og underskrevet 

 

Pga. der er kommet Corona-virus til Danmark er der blevet besluttet at vi ikke giver hånd. 

Har man været ude at rejse, så er der 14 dages karantæne fra klubaktiviteterne. Der vil 

også blive indkøbt håndsprit til fri afbenyttelse i klubben.  

Dagen efter bestyrelsesmødet blev der yderlig besluttet at vi holder HELT lukket med 

klubaktiviteter indtil det igen er muligt at mødes ifølge myndighederne.  

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 20.262,11 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 34 medlemmer.  

 

• Ind- og udmeldelser: 

Indmeldelser:  Helle Saabye Dixen, Claus Petersen, Jens Karsten Jørgensen,  

 Bent Nicolajsen 

Udmeldelser: Ingen udmeldelser   

 

3. Kaffekassen saldo 

Kaffekassens saldo blev opgjort i december.  

Kaffekassens bestyrer har indvilget i at kaffekassen betaler for vin til eksterne dommere og 

foredragsholdere.   

 

 

4. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer: 

Poul Erik har taget kontakt til Varde Fotoklub og de vil være dommere ved 

fotokonkurrencen ”Dansk”. Det har de sagt ja til.  

 



• Aktiviteter:    

Der er nogle enkelte klubaftener hvor der ikke er programsat nogle aktiviteter. Anne-

Margrethe kom med forslag til en fototur d. 24. juni til Karlsgårde med evt. guide. Der 

vil så være afgang fra klublokalet kl. 18.30  

Turen til Olsens Paradis bliver ikke til noget, da ejeren har lukket haven for besøgende.  

 

Da der har været lidt forvirring omkring hvornår der er workshop har vi valgt at ændre 

i aktivitetsplanen fra ”Workshop” til ”Mulighed for workshop”  

 

Jens Kr. kom med et forslag, at Aktivitetsudvalget i god tid inden udarbejdelse af årets 

1. og 2. aktivitetsplan udsender spørgeskema til medlemmerne, som kan afgive ønsker 

om aktiviteter, indslag, projekter og workshop.  

Der blev besluttet at aktivitetsudvalget slår det op på Facebook, hvor medlemmerne kan 

indgive deres ønsker til aktiviteter.   

 

 

5. Diverse:  

a) Drøftelse af Ribe Fotoklubs ´Persondatapolitik´ på Hjemmeside osv. 

Jens Kr. fremlagde en beskrivelse han har udarbejdet om persondatapolitik for Ribe 

Fotoklub.  

Der var enighed i bestyrelsen at det var en fin beskrivelse Jens Kr. har udarbejdet. I 

den er der beskrevet hvad vi gør, men ikke hvor vi gør det.   

 

b) Opdatering af Håndbog, med valg af ansvarlig.    

Henrik vil gå Håndbogen igennem og få den opdateret. 

 

c) Samarbejde med Varde fotoklub opfølgning. 

Varde Fotoklub har givet udtryk for at vi har haft nogle rigtig gode arrangementer 

sammen, hvor de især lagde vægt på turen til Jacob A. Riis museum med guide var en 

meget spændende og lærerig aften.  

 

Varde Fotoklub har meldt ud med nogle forslag til arrangementer vi kunne lave fælles 

imellem klubberne. Fotorally i Varde d. 22. april og med evt. en gentagelse i efteråret i 

Ribe. Foredrag med Jakob holdt d. 19. august i Alslev. Varde Fotoklubs sæsonstart 5. 

august med fototur til Stauning, hvor vi i Ribe Fotoklub også inviteres med.  

Åbent hus på flyvestation Karup d. 14. juni (airshow.dk).   

Alt sammen vil blive sat på aktivitetsplanen.  

 

d) Drøftelse af hvordan vi bedst muligt tilgodeser mellemmer fra begynder til semiprof. 

stadiet. v/ JKS 

Vi prøver til gode se alle i klubben, så vidt muligt, når vi planlægger aktiviteterne. Det 

som er det væsentlige for klubben er det sociale blandt medlemmerne, og som flere 

medlemmer også har givet udtryk for, at det skal vi endelig forsætte med at lægge vægt 

på.  

 

Jens Kr. har forventningsafstemt med et par af klubbens medlemmer for at få en føling 

med hvad de forventer af Ribe Fotoklub og omvendt.  

 



6. Hjemmesiden / Dropboks / Facebook:   

Ingen bemærkninger til hjemmeside / Dropboks / Facebook 

 

7. Post og mail: 

Jens Kr. sender løbende de mails han får tilsendt ud til bestyrelse / klubmedlemmer.  

 

 

8. Eventuelt: 

Skakklub har muligvis interesse i at benytte vores klublokale, da de bliver hjemløse efter de 

ikke kan være i Jernstøberiet længere.  

 

Der er bestilt gelænder ved trappen til klublokalet.  

 

 

9. Næste møde 

• Tirsdag d. 21. april kl. 19.00 

 

• Kaffetjans: Torsten 

 

 
 
 


