
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 9. august 2021 – kl. 19.00 

 
Tilstede: Torsten, Bent, Jens. Kr., Gunver, Anne Marie, Poul Erik, Henrik 

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans:  Jens Kr.  

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 27. maj 2021: 

Godkendt og underskrevet 

 

Introduktion af bestyrelsesarbejdet til nye bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Kr. startede mødet med at fortælle om de forskellige opgaver der ligger i 

bestyrelsesarbejdet for Bent og Anne Marie.  

 

Siden Sidst: 

Alle vores borde og stole vi havde med fra Bispegade har vi solgt og blevet leveret tilbage til 

vores tidligere udlejer. Vi fik 3500 kr. for borde og stolene.  

 

e-Boks har Jens Kr. og Torsten haft nogle udfordringer med at få oprettet. Det er noget vi 

skal have og som primært vil blive brugt i forbindelse med Nets.  

 

Noget af de nye vi skal vænne os til er at vi skal booke lokale på foreningsportalen. Ved 

booking er der også mulighed for at se både lokale størrelse og hvem der har booket de 

forskellige lokaler.  

For at gøre det mest enkelt er det Torsten der står for bookingen. Der er allerede blevet 

booket lokale 1205 til de kommende aktiviteter der er på aktivitetsplanen for det næste 

halvår.  

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 34.299,73 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er 37 medlemmer og dagsdato er der 20 betalende medlemmer 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ind: Per Quebec, Benny Hansen og Hanne Aabjerg Augustinussen 

Ud: Ingen   

 

 



3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer:  

Jens Kr. har på vores Facebookgruppe bedt de medlemmer der har vundet i de seneste 

fotokonkurrencer om at indlevere vinderbillederne digitalt, så de kan komme på vores 

hjemmeside. 

 

Til fotokonkurrencerne sidst på året har vi på nuværende tidspunkt ikke fundet nogen 

eksterndommer. Der blev forslået Susanne Lose, Dagmar Warming som evt. 

eksterndommer.  

 

• Aktiviteter:    

Aktivitetsplanen blev gennemgået. Der var nogle enkelte aktiviteter der manglede 

tovholdere til klubaftenerne.  

 

Der blev drøftet hvordan vi får nye og spændende idéer til klubaktiviteter. Bent kom 

med det forslag at lave en klubaften, hvor vi i fællesskab producere gode idéer til 

klubbens virke.  

 

Der kom forslag om vi skulle lave en kanotur/rutebåd udflugt en lørdag/søndag. I 

rutebåden er der plads til 10-12 personer og det vil så være med tilmelding og efter 

”først til mølle-princippet”. Torsten arbejder videre med det.   

 

 

4. Samarbejde med Varde Fotoklub: 

Jens Kr. har snakket med Vicki i december måned. De har kun haft nogle få aktiviteter.  

Den seneste årstid har der ikke været meget fælles aktiviteter med Varde Fotoklub, men på 

turen til Varde Miniby vil der være et fælles arrangement sammen med Varde Fotoklub. De 

vil komme 5-7 personer.   

 

 

5. Diverse:   

a) Diskussion vedr. Ribe Fotoklubs tilstand v/JKS 

Klubbens tilstand blev drøftet. Det ser ud til at klubben har klaret sig godt igennem 

Coronaen når man ser på medlemstallet og antal deltager på det pågældende 

aktiviteter.  

 

b) Invitation til Maker event 2021 v/JKS 

Det er ikke et event vi vil deltage i.  

 

c) Evt. indkøb af TV rullestativ v/JKS  

Der var enighed i at vi vil investere i et rullestativ til Tv’et. Torsten vil arbejde 

videre med det.   

 

d) Idé til evt. fotoudstilling i Ribe Jernindustri eller andetsteds v/JKS 

Der har længe været et ønske fra klubmedlemmerne om at lave en fotoudstilling. Der 

kom forskellige forslag til lokationer ved f.eks. Ribe Jernindustri, Kammerslusen, 

eller Toldboden. Toldboden vil være det mest oplagte sted. Ribe træskibslaug prøver 



vi at kontakte om det kunne være en mulighed at udstille i Toldboden igen.  

 

e) Fotoklubbens præg/indretning af klublokalet 1205 v/JKS 

Vi vil gerne have vores eget præg i det nye klublokale, så det føles hjemligt når vi er 

der. Der vil være mulighed for at sætte nogle billeder op på de lyddæmpende plader.  

Et ønske er også at få lavet et system i depotrummet for at skabe et bedre overblik 

over det ting og sager vi har der.  

 

f) Corona restriktioner for foreninger v/ JKS 

På nuværende tidspunkt er forsamlingsloftet 250 personer og der er ikke længere 

krav om Corona-pas. Klublokalet er på 56 m2 og det svarer til vi kan være 28 

personer ved stillesiddende aktivitet og 14 når vi har mere fysisk aktivitet. Det vil 

sige der vil ikke være nogen problemer med at afholde klubaftener i lokalet.  

 

 

6. Hjemmesiden / Dropboks / Facebook 

Ingen punkter under Hjemmeside m.m.  

 

 

7. Post og mail: 

Jens Kr. informerede om Fantasi festival på Esbjerg bibliotek. Det er noget man har 

mulighed for at deltage i.  

 

 

8. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt 

 

 

9. Næste møde / kagetjans: 

• Tirsdag d. 21. september kl. 19.00  

 

• Kaffe/Kagetjans: Bent  

 

 

 

 
 
 


