
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 20. september 2021 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Bent 

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 9. august 2021: 

Godkendt og underskrevet 

 

Nyt TV-stativ er blevet indkøbt og samlet.  

 

Der har været efterspøgelse på T-shirt og der er blevet indgivet 16 nye bestillinger. Jens Kr. 

har bestilt T-shirtene.  

 

Der har været god opbakning til de aktiviteter der har været i klubben, og medlemmerne har 

givet udtrykt for at de har været glade for de forskellige fototure. 

Jens Kr. beklagede at han ved en fejl kom til at lægger klubbilleder af medlemmerne op fra 

sejlturen på Ribe Å udenfor vores lukket gruppe på Facebook uden at spørge dem først.  

 

Henvendelsen fra Varde Fotoklub vedr. fototur til Sort Sol var de lidt sen ude med, så det 

var kun Torsten der mødtes med dem. De var 7 medlemmer fra Varde Fotoklub.  

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 43.659,73 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 35 medlemmer 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ind: Benny Thorup 

Ud:  Hans Christian Nielsen, Bent Olsen  

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer:  

Der blev evalueret på den seneste interne fotokonkurrence, da det var første aften i nye 

lokaler. Poul Erik gav udtryk for at det fungerede fint og de næste gange vil det gå 

endnu bedre, da vi med tiden kommer til at føle os mere hjemme der.  



 

Susanne Lose har sagt ja til at bedømme næste fotokonkurrence som er ”Ungt/nyt og 

gammelt – i et billede”  

 

 

• Aktiviteter:  

Bent meldte ud at han var forhindret i at være tovholdere til klubaftenen ”Aftentur i 

Ribe” og Anne Marie tager den i stedet for.  

 

Der blev drøftet hvor vidt det er nødvendigt at oprette begivenheder til klubaktiviteter. 

Der blev besluttet at begivenheder udendørs bliver oprettet som en begivenhed og 

aktiviteter i klublokalet bliver informeret som et alm. opslag i vores facebookgruppe 

 

Gunver kom med et forsalg om at fotografere en gruppe der nogle lørdage ved 13-tiden 

spiller rollespil ude i Tange skov.  

 

 

4. Diverse:   

a) Klublokalets status v/JKS 

Bent vil holde et vågent øje med hvad der sker fremadrettet og om vi skal være 

bekymret for at vi lige pludselig ikke kan blive i lokale 1205 i Seminariehuset. 

 

Vi vil på et tidspunkt prøve at sætte nogle hylder op til billedgalleri.   

 

 

b) Julefrokost d. 10. dec. 2021? v/JKS 

Der kom et forslag om at afholde vores julefrokost på Ribe Bryghus. Torsten vil 

undersøge mulighederne.  

 

 

c) Foto Marathon d. 2. okt.  

Dejligt at se engageret medlemmer i klubben. En god idé med at arrangere et Foto 

Marathon igen.  

Formand/bestyrelsen ville gerne vide på forhånd når der arrangeres større 

aktiviteter i klubben, som i dette tilfælde Foto Marathon.   

 

 

d) Håndbog og Velkomstfolder revidering v/JKS 

Jens Kr., Anne Marie og Gunver mødes og revidere håndbogen. De vil se på hvad 

der skal rettes og kommer efterfølgende med et oplæg i bestyrelsen.  

 

 

e) Fotoudstilling på Hotel Ribe v/TT 

Torsten har snakket med Hotel Ribe om en permanent fotoudstilling i deres festsal.  

 

Der vil være plads til 10-15 billeder og vi må regne med en udgift til billederne på 

150-450 kr. pr. billeder der bliver hængt op. F.eks. 60x80cm uden passepartout 480 

kr. og med passepartout 430 kr.  



 

Hotel Ribe får i første omgang alle billederne digitalt og ud fra det udvælger de 

hvilke billeder de ønsker. 

 

 

f) Brug af fotoklubbens logo/navn på keyhanger/caps/brevpapir/T-shirt ol. v/ JKS 

Der blev drøftet hvorvidt der skal klausul på Logoet. Der kom et forslag at der evt. 

kunne sættes en copyright mærke ved logoet. 

 

 Der vil komme en nærmere beskrivelse i håndbogen.  

 

 

g) Evt. fotografering v. ”Folkemødet” i Ribe d. 14. 17. okt. 2021 v/ BN og JKS 

Der blev drøftet om det var noget vi skulle deltage i og få ekstra adgang til de 

forskellige arrangementer uden evt. at betale indgangsbillet. De billeder der bliver 

taget vil Folmer gerne modtage 1-2 billeder fra hvert arrangement.  

 

Bent snakker med Folmer om mere info.  

 

 

5. Hjemmesiden / Dropboks / Facebook 

Der kom et ønske om at vi skulle genoptage det med at oprette opslag på hjemmesiden 

under fanen ”Foto-aktiviteter” for at få mere liv på hjemmesiden.  

 

 

6. Post og mail: 

Der er modtaget en mail fra Ringsted Fotoklub der vil besøge Ribe d. 9. oktober hvori de 

spørger om en guidet tur rundt i byen. Anne Marie vil kontakte dem.  

 

 

7. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt 

 

 

8. Næste møde / kagetjans: 

• Tirsdag d. 23. november kl. 19.00  

 

• Kaffe/Kagetjans: Henrik Nyvang  

 

 

 

 
 
 


