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Ribe Fotoklub                                                              

Generalforsamling 2021                                                

Formandsberetning 

Det er i dag d. 21. juni 2021. Fotoklubbens Generalforsamling afholdes almindeligvis 

i februar måned men er, pga. midlertidig indendørs Corona forsamlingsforbud i 

foreningslivet, udsat til i dag hvor vi igen kan forsamles indendørs.  

Året 2020 blev på mange måder en test på omstillings parathed, med mange svære 

udfordringer, der kom til at påvirke foreningslivet generelt, og i særdeleshed også 

Ribe Fotoklub.  

Corona epidemien medførte at vi af Sundhedsmyndighederne blev pålagt en række 

forsamlingsrestrektioner, som i varierende grad kom til at påvirke vore planlagte 

aktiviteter i fotoklubben.   

D. 11. marts 2020 startede nedlukning af foreningslivet. Restrektionerne blev atter 

lempet i slutningen af april, så det blev muligt at genoptage aktiviteter udendørs, 

hvilket vi påbegyndte midt i maj med et begrænset deltagerantal på 10 medlemmer 

pr. arrangement.  

Det var rigtig dejligt at kunne genoptage klubaktiviteterne udendørs, og vi var meget 

heldige at der var super fint fotovejr til arrangementer der gik til Tange skov, 

Skønager haven, Ribe Vikingecenter, Ribe By, Stensbæk Plantage, Karlsgårde Gl. 

elværk, Mandø Ebbevej hestefotografering, Ribe Bryghus og Ribe Modeljernbane 

klub. Ligeledes blev årets Sommerafslutning og et bestyrelsesmøde afholdt på 

Ribelund Gartneris terrasse.                        

Disse arrangementer var arrangeret med deltager begrænsning efter de aktuelt givne 

restrektioner.  

Efter sommerferien havde vi håbet at kunne genoptage mere almindelige aktiviteter i 

klublokalerne, men forøgede smittetal i Danmark førte i stedet til yderligere   

forsamlings restrektioner. Derfor fik vi, i klublokalerne, kun afholdt : ”vis 5 fotos”, 

”New Zealand ifølge Hans Werner” og ”Lysmålings teknik”  

Da der i oktober måned kom yderligere anbefalinger om at begrænse sociale 

kontakter til 10 personer i fritids, privat og familielivet, valgte bestyrelsen endnu en 

gang at aflyse indendørs aktiviteter resten af året.   
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Efter 1. halvårs nedlukninger og omlægninger af aktiviteter pga. Corona smittefare, 

var det meget glædeligt, at vi kunne bevare det fine medlemstal på 33 personer.   

        

Det lykkedes at få afviklet 4 fotokonkurrencer i 2020. Vi lagde ud med afgørelsen af 

årets foto 2019 med dommere fra Vejen fotoklub. Herefter kom konkurrencen med 

temaet ´Stilleben´ hvor de fremmødte medlemmer var dommere. Senere på året 

afholdt vi konkurrencen ´Dansk´ med dommere fra Varde fotoklub, hvor vi samtidig 

første gang stiftede bekendtskab med klubaktivitet i Seminariehuset som jo 

fremadrettet bliver vores base.                                                                                        

I december måned fik vi, på initiativ af Torsten Troelsen, søsat klubbens første 

digitale fotokonkurrence med temaet ´Julen 2020´ hvor dommerne fra ”Visit Ribe” 

stod for at finde frem til de 3 vinderbilleder.   

Jeg synes det har været dejligt, at fotoklubbens Facebook gruppe har været flittigt 

brugt året igennem. Medlemmerne har på FB vist et hav af fotos, hvor der også har 

været plads til bemærkninger, kommentarer, spørgsmål og diverse informationer. 

Hjemmesiden er blevet kyndigt udviklet og administreret af vores Webmaster Jørn 

Frandsen. Vi er flere der har overset at bidrage med fortællinger og fotos på  

Hjemmesidens faneblad ´Foto-aktiviteter´, og det er lidt en skam, da denne rubrik kan 

medvirke til sidens og fotoklubbens dynamiske udtryk.              

Forsamlings restrektioner medvirkede til at Bent Nicolejsen i november 

introducerede det virtuelle ´Zoom´ online møde hvor 5 medlemmer var på, og fik set 

hinanden, snakket sammen og set hinandens ´Vis 5 fotos´. Et fint initiativ der viste, at 

det er muligt at mødes på nettet, og der se fotos af god kvalitet og kommentere 

billederne mundtligt.  Da det blev en succes, var der stemning for at gentage dette 

tiltag senere.   

Ved Ribe Fotoklubs Generalforsamling 2020 blev det besluttet at bestyrelsen skulle  

holde øje med alternative muligheder til klublokalerne i Bispegade Gl. Skole, især 

pga. dårlige P-forhold, for høje lejeudgifter, for lavt til loft, dårlig udluftnings 

muligheder, ikke handicapvenlig /trappe, naboklager i gården og begrænset mulighed 

for kreativ studie lyssætning.  

Det økonomiske aspekt blev hurtigt aktualiseret, da vi, på grund af Corona 

restrektioner dels måtte aflyse, dels omlægge aktiviteter til i højere grad at foregå 

udendørs, frem for i klublokalerne, og der var frygt for en mærkbar økonomisk 

tilbagegang i fotoklubbens budget, med manglende kommunale lokaletilskud som 

udregnes efter antal timeforbrug i klubbens lokaler.   
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På baggrunde af foranstående iværksatte bestyrelsen at undersøge alternativer 

muligheder til klublokalerne i Bispegade, og fandt frem til lokaler på Seminariehuset 

i Ribe, der på mange punkter kunne tilgodese Generalforsamlingens ønsker.  

Bestyrelsen besluttede derfor d. 23. okt. 2020 at opsige lejemålet for Klublokalerne i 

Bispegade Gl. Skole, med virkning fra udgangen af oktober 2020 og med fraflytning 

d. 28. januar 2021.  

Nu skal vi til at vænne os til de nye lokaleforhold der er i Seminariehuset lokale nr. 

1205, og forhåbentlig få skabt en form for ´hjemligheds forhold´ til stedet, og jeg ser 

ikke mindst frem til at kunne genoptage fotoaktiviteter i fuldt omfang både udendørs 

og i særdeleshed i klublokalet som jo har en meget central funktion for fotoklubbens 

virksomhed.  

Som sagt har året 2020 desværre også været præget af en række aflysninger af møder 

og udsatte aktiviteter, det er derfor så meget mere glædeligt at medlemstallet har 

været stabilt i hele 2020, og forhåbentlig får muligheder for at indhente det forsømte i 

2021, eks. aktiviteter i klublokale, portræt fotografering, revidering af Håndbogen, 

fælleskørsel til udflugtsmål og andet.  

Tak til Aktivitetsudvalget, konkurrence udvalg, bestyrelse, ´kafé holdet´ og 

medlemmer for en positiv og konstruktiv indstilling til foreningslivet i Ribe Fotoklub 

trods de helt specielle og uforudsete vilkår med Corona virus som medspiller i 2020.           

 

v/ Jens Kr. Schmidt 

formand for Ribe Fotoklub  

 


