
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 27. maj 2021 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans:  Poul Erik  

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 20. oktober 2020 

Godkendt og underskrevet 

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 33.133,61 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 34 medlemmer  

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ind: Jeppe Hybschmann 

Ud: Leif Petersen  

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer:  

De seneste fotokonkurrencer har Torsten afholdt og som Poul Erik er helt indforstået 

med. Der har været fint deltagelse til konkurrencerne og den kommende 

fotokonkurrence er "Hvad vil du fortælle med dit billede", som vil blive bedømt af 

Mikkel der kommer til vores sommerafslutning og bedømmer billederne.  

 

• Aktiviteter:    

Her i første halvår er der løbende blevet arrangeret aktiviteter efter hvorvidt vi kunne 

mødes pga. corona restriktioner. Siden marts har der været aktiviteter på planen i hver 

uge, og hvor der har samlet 10-15 klubmedlemmer hver gang.  

Aktivitetsplanen for efteråret vil blive lavet inden sommerferien, da der skal bookes 

lokale til de aktiviteter der skal foregå indendørs.  

Mulighed for workshops forbliver i aktivitetsplanen, men bliver ikke medtaget i 

bookningen.   

 

 

 



4. Klublokaler v/ JKS 

a) Plan for lokaleskift (flytning) 

Der er 9-10 personer der har sagt ja til at komme og hjælpe med flytningen. Der deles 

op i to hold, så der er nogle hvert sted. Seminariehusets lokale er reserveret fra kl. 10-

14. Klubkassen betaler for frokost.  

De personer der deltager i flytningen skal medbringe enten Corona pas eller negativ 

test.  

 

Vi kan få mulighed for noget PR på Seminariehusets infoskærm.    

 

 

b) Indsamling af de udleverede nøgler til klublokalet i Bispegade 

Henrik har afleveret nøglerne til de gamle klublokaler. De øvrige 

bestyrelsesmedlemmer venter til flyttedagen.  

 

c) Udlevering af nøglebrik til nye lokaler 

Henrik, Torsten, Anne-Margrethe og Jens Kr. har modtaget den nye nøglebrik til 

Seminariehuset. Flemming Frisk får den senere.  

Nøglebrikken gælder til Seminariehusets hoveddør og lokale nr. 1205. Hoveddøren er 

åben mellem kl. 7-22.  

 

d) Håndtering af Corona restriktioner v. indendørs aktiviteter i Fotoklubben v/ JKS 

Ifølge de nuværende corona restriktioner skal vi medtaget en negativ test eller Corona 

pas når vi mødes til indendørs aktiviteter. Vi bruger mundbind fra vi kommer til vi 

sidder på vores plads.  

 

 

5. Sommerafslutning / Indvielses komsammen:   

Indvielses komsammen af vores nye klublokale venter vi med.  

 

Sommerafslutning bliver mandag d. 28. juni kl. 18.00 ved Gartneriet på Ribelund. Jens Kr. 

kontakter Henrik Clausen om det er muligt at vi kan være der.  

 

 

6. Sommerudflugt? 

Vi venter og ser med sommerudflugt til efter sommerferien – evt. udsættes til næste år.  

 

 

7. Generalforsamling 2021 – Dato for årets Generalforsamling v/ JKS 

Dagsorden til Generalforsamling blev gennemgået. 

Generalforsamling bliver d. 21. juni kl. 19.00 ”Mødestedet” i Seminariehuset.  

½ sandwich pr. person. Tilmelding senest d. 14. juni. Henrik opretter en begivenhed på 

Facebook. 

Mødeindkaldelse af Fotoklubbens Generalforsamling offentliggøres på både hjemmeside og 

i Ugeavisen.  

Dirigent blev der forslået Folmer Iversen, Flemming Frisk eller Bent Nicolajsen.  

Referent blev der forslået Jens Petersen eller Jørn Fransen.  

Fastsættelse af kontingent vil være uændret men med udsigt til at den kan reduceres.  



 

Torsten og Henrik modtager genvalg til bestyrelse, Anne-Margrethe modtager ikke genvalg.  

Poul Erik modtager genvalg til suppleant, Jens Kr. spørger Erik og han genopstiller til 

suppleant.  

Jørn Fransen og Erik Hjortborg bliver ligeledes spurgt om de genopstiller til revisor.  

 

 

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2020 v/ TT 

Torsten gennemgik årsregnskabet og blev efterfølgende godkendt af bestyrelsen 

 

 

9. Diverse 

Ingen punkter under Diverse 

 

 

10. Hjemmesiden / Dropbox / Facebook: 

Info om login til hjemmesiden have godt af at blive repeteret igen. Fotokonkurrence galleri 

og medlemsfoto til ”Hoved-bogen” mangler at blive opdateret.  

 

Håndbogen på hjemmesiden bliver opdateret når den er blevet revideret.  

 

Facebookgruppen kører godt og der er fint med aktivitet fra medlemmerne. 

 

 

11. Post og mail:  

Anne-Margrethe har formidlet mail fra Silkeborg Rovfugleshow videre til bestyrelsen vedr. 

events der henvender sig særlig til fotografer. I det at vi ikke kan samles 30 personer til 

dette event for at opnå den ønskede rabat bliver det for dyrt at deltage.  

Stedet kunne besøges i forbindelse med en evt. sommerudflugt.   

 

 

12. Eventuelt:  

Bestyrelsen er blevet spurgt om der er ophavsret til vores klublogo til internt brug. Det  blev 

drøftet og konklusionen blev at det ikke måtte bruges i andre formål end i klubregi.   

 

Skal vi have en telefonliste? Der var enighed om der ikke skulle laves en telefonliste, da det 

kærves at den bliver holdt opdateret løbende.  

 

 

13. Næste møde / kagetjans: 

Der er ikke fastsat nogen dato for næste bestyrelsesmøde 

 

 

 

 
 
 


