
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. august 2020 – kl. 19.00 

 
Tilstede: Gunver, Jens Kr., Henrik  

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans:   

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 9. juni 2020 

Godkendt og underskrevet 

 

I starten af juni kom der et nyt faneblad på hjemmesiden ”Foto-aktiviteter” hvor bestyrelsen 

lagde op til at hvert klubmedlem udvalgte et billede fra hver klubaktivitet, som efterfølgende 

vil blive lagt under ”Foto-aktiviteter”.  Det har vist sig ikke at være den helt store 

opbakning til. Bestyrelsen har dog besluttet at vi fortsætter med det lidt endnu.  

Så der opfordres til fortsat, at vi hver især sender til et billede fra klubaftenerne til 

tovholderen, som efterfølgende sender alle billederne videre til webmasteren.  

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 16.778,11 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 16 medlemmer der har betalt for 2. halvår.  

 

• Ind- og udmeldelser: 

Indmeldelser: Anne Marie Quebec Madsen   

Udmeldelser: ingen 

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer: 

Der blev drøftet om konkurrencer emnerne er for svære for medlemmerne, da der ikke 

var så stor deltagelse ved sidste fotokonkurrence.  

Emnerne til konkurrencerne må gerne være en god blanding, så der både er nogle som 

ligger mere til højrebenet, men samtidig må der også godt være nogle emner der 

udfordrere kreativiteten.  

 

 

 



• Aktiviteter:    

Der blev på bestyrelsesmødet lavet en evaluering af aktiviteterne og genstart efter 

corona nedlukningen.  

I løbet af efteråret kommer der en aften, hvor vi inddrager klubmedlemmerne til at 

komme med idéer og inspiration samt hvem der har lyst til at være oplægsholdere til 

nye aktiviteter i sæson 2021 – det vil blive en slags dialog mellem aktivitetsudvalget og 

medlemmerne for at inspirer hinanden og give andre i klubben lyst til at stå for en 

klubaften.  

 

Da der har været lidt tvivl blandt medlemmerne, hvad Stafetten indebærer vil det også 

blive uddybet på denne aften.   

 

 

4. Samarbejdet med Varde Fotoklub:  

Jens Kr. informerede om mailen han har modtaget fra Vicki.  

 

 

5. Diverse:   

a) Corona situationen indendørs aktiviteter og samkørsel v/ JKS 

Ud fra time-skemaet er det ved fotokonkurrencer og julefrokost flest deltager på 

disse aftener. I den forbindelse blev der drøftet hvordan vi gør det bedst muligt ved 

konkurrencerne. Kommer der flere end 15 personer vil medlemmerne blive delt op i 

mindre grupper i henholdsvis klublokalet, fotostudiet og evt. gangen. For at alle skal 

kunne se konkurrencer billederne vil der blive lavet rotation.  

Alt sammen vil blive nærmere informeret om på hjemmesiden og Facebook.  

 

Ved samkørsel i forbindelse med fototure/klubaftener har Anders, Anne Marie og 

Henrik meldt ud at de godt vil have 1-2 personer med i bilen. Har man bedst med at 

bruge mundbind ved samkørsel er man frit til at benytte sig af det.  

 

 

b) Genoptagelse af plan for temaet portrætfotografering v/JKS 

Vi vil i løbet af efteråret/vinteren genoptage portrætfotograferingen i fotostudiet, der 

vil komme til at være som workshop og med det koncept vi så småt startede op med 

før corona nedlukningen.  

Gunver, Anders, Tommy, Torsten og Henrik har kontakter til nogle modeller vi 

sandsynligvis kan benytte os af.  

 

 

c) Opdatering af Håndbogen v/HNK 

Efter vi nu har haft Håndbogen i et par år, er det blevet besluttet at 3 personer læser 

den igennem for at få den opdateret eller hvis der er noget der skal ændres.  

De personer der har sagt ja til opgaven er Gunver, Henrik fra bestyrelsen og Anne 

Marie som nyeste klubmedlem.  

 

Noget af det der bl.a. skal ændres er Nøgleliste og ”Ribe Fotoklubs Støtteforening” 

Der er 3 punkter under beskrivelsen af bestyrelsen i håndbogen, de punkter vil blive 



taget op på næste bestyrelsesmøde.  

 

 

6. Hjemmesiden / Dropbox / Facebook: 

Ingen punkter under Hjemmesiden/Dropboks/Facebook.  

 

 

7. Post og mail:  

 Jens Kr. orienterede om mail fra Søren Thorsen vedr. fotografiske blade samt  

 ferniseringen lørdag d. 15. august 2020 i Kunsthuset (Det gamle Havnekontor) i 

 Haderslev  

 

 

8. Eventuelt:  

 Ingen punkter under eventuelt 

 

 

9. Næste møde / kagetjans: 

• Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 19.00 

 

• Kaffetjans: Poul Erik 

 

 
 
 


