
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2021 – kl. 19.00 

 
Tilstede: Gunver, Torsten Anne Marie, Jens Kr., Henrik  

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Henrik 

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 20. september 2021: 

Godkendt og underskrevet 

 

Corona situationen pt.? Med de restriktioner der er nu er der ikke nogen problemer for at 

mødes til klubaktiviteter og heller ikke til vores årlige julefrokost.  

I forbindelse med julefrokosten forventes der at klubmedlemmerne kommer med coronapas 

eller negativ test.  

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 42.000,73 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 35 medlemmer 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ingen ind- eller udmeldelser   

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer:  

Susanne Lose har sagt ja til at bedømme årets foto 

 

• Aktiviteter: Aktivitetsplan for 1. halvår 2022 v/HN 

Den foreløbige aktivitetsplan blev fremlagt og drøftet. Aktivitetsudvalget mødes i 

starten af januar og gør det sidste af aktivitetsplan færdig.  

 

 

4. Idéfabrikken / Fotoudstilling Hotel Ribe:   

Evaluering og videre forløb v/BN: 

En var en rigtig fin og inspirerende aften. Det var en god proces og hvor alle der deltog 

denne aften involverede sig og der kom mange gode idéer frem både til klubaktiviteter, men 

også som fotoklub generelt.   



Evaluering af Fotoudstilling på Hotel Ribe v/TT: 

Udstillingen på Hotel Ribe blev drøftet og der er stadig nogle af de store billeder der har 

problemer med at billedprint krøller og som der bør rettes op på.   

Der var enighed om at ved næste udstilling skal der sætte nogle mere specifikke regler, for 

at sikre en mere ensartet udstilling.  

Regler for størrelse, motiv, opklæbning og hvordan vi udvælger billederne.  

 

 

5. Håndbog:  

Revidering / evaluering //GR/AMQM/JKS 

Jens Kr. nævnte det var rigtig fint at få nogle andre øjne på håndbogen end kun dem der har 

været med til at lave den.  

 

Betalingsfristen er ikke en vedtægtsændring, så den vil blive lavet om, hvor der fremover vil 

være senest frist henholdsvis d. 15. januar og 15. august med sæsonstart d. 1. januar og 1. 

august.  

 

Der vil komme en rubrik i tilmeldingsblanket, hvorvidt kommende medlemmer ønsker 

mentorordningen.  

 

Der blev drøftet om hvorvidt referat fra bestyrelsesmøderne skal udsendes på mail. Der var 

enighed om at den fortsat kun lægges op på hjemmesiden, hvor kun medlemmerne har 

adgang.  

 

Suppleanternes rolle i bestyrelsen. Der blev snakket om hvorvidt de har stemmeret når et 

bestyrelsesmedlem ikke er tilstede f.eks. pga. sygdom – det har de ikke. Det er kun når et 

bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen, hvor en af suppleanterne tiltræder som 

bestyrelsesmedlem.  

 

 

6. Julefrokost d. 10. dec. Menu/betalingsform/evt. klub tilskud: v/JKS 

Menuen vil i år være en frokostplatte fra Føtex. Leje af lokale på 500 kr. og er noget 

klubkassen betaler.  

Der betales 140 kr. pr. person for maden m.m. til Torsten enten kontant eller via 

bankoverførsel til hans konto.  

Drikkevarer er noget vi hver især tager med denne aften.  

 

 

7. Generalforsamling 2022:  

Der blev sat en dato for generalforsamling, som bliver onsdag d. 16. februar kl. 19.00  

 

 

8. Post og mail: 

Ingen punkter under Post og mail.   

 

 

9. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt 



 

 

10. Næste møde / kagetjans: 

• Tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 19.00  

 

• Kaffe/Kagetjans: Torsten Troelsen  

 

 

 

 
 
 


