
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. januar 2022 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Torsten 

 

 

1. Siden sidst: 

a) Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 23. november 2021: 

Godkendt og underskrevet 

 

b) Fotoklubbens aktuelle Corona håndtering 

Da vi ikke er en åben klub ud til offentligheden, så er det os der langt hen af vejen 

bestemmer corona håndteringen i klubben. 

 

Der blev besluttet at vi kan indtil videre afholde vore indendørs aktiviteter hvor de 

fremmødte har mundbind på fra hovedindgangen når vi kommer til vi sidder på vore 

pladser og omvendt når vi går. Fra klubaktiviteten. Under klubaktiviteten kan 

mundbind tages af. Desuden skal man kunne fremvise gyldigt Corona pas eller 

negativ PCR-test 

Vi bør stadig være opmærksomme på, at holde afstand og bruge håndsprit og 

afspritning af stole/borde, dørhåndtag og andre berøringsflader. 

 

Torsdag d. 20. januar har Jens Kr. sagt ja til at Jørn og Ribe Mandskor må bruge 

vores lokale og TV.  

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 36.474,37 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 9 betalende medlemmer 

 

Der blev ved taget af der fremover er seneste betalingsfrist henholdsvis 15. januar og 

15. august 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ind: Ulrik Lysgård og Verner Ormsby 

Ud: Jens Petersen, Brian Forsberg og Helga J Lauridsen 

 

 



 

 

 

3. Kaffekassen: 

Dagsdato er der 400 kr. i kaffekassen  

 

Denne gang er det klubkassen der betaler for vinen til dommerafgørelsen ved Årets foto, da 

der ikke var nok i kaffekassen til at betale med.  

 

 

4. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer:  

Dommerafgørelsen til Årets Foto bliver udsat, da Susanne Lose ikke ønskede at komme 

pga. corona smitten. Poul Erik vil snakke med Susanne om hvornår hun kan komme og 

bedømme vores billeder.  

 

• Aktiviteter:  

Aktivitetsplanen ligger på hjemmesiden for 1. halvår. Der er nogle enkelte aktiviteter 

der er ikke blevet planlagt, det vil aktivitetsudvalget planlægge d. 12, januar.  

 

 

5. Diverse:   

a) Planlægning af Generalforsamling mandag d. 21. februar 2022, herunder 

godkendelse og underskrift af Ribe Fotoklubs regnskab for året 2021 v/TT 

Torsten bestiller ”Mødestedet” og der bestilles ½ sandwich pr. deltager hos Pompei.  

 

Dirigent: Der blev foreslået Folmer Iversen, Flemming Frisk 

 

Referent: Der blev foreslået Thomas Nielsen, Anne Marie Quebec 

 

Fastlæggelse af kontingent: Uændret pga. vi snart har jubilæum, så vi har noget i 

klubkassen til evt. udflugt, foredrag eller udstilling.   

 

Valg til bestyrelse: Gunver og Jens Kr. modtager genvalg 

Valg af suppleanter: Anne Marie og Poul Erik modtager genvalg 

Valg af revisor: Jørn Fransen vil blive spurgt om han modtager genvalg 

 

Årsregnskab: Godkendt og underskrevet 

 

b) Drøfte evt. vedtægtsændring § 6.50 ”Ordinær generalforsamling skal indvarsles i 

lokalt dagblad 14 dage før afholdelse” ... Forslag: at foranstående sætning slette i 

vedtægterne v/JKS 

Der blev vedtaget at bestyrelsen ønsker at der bliver ændret i vedtægterne, så der 

ikke skal indvarsles i dagspressen vedr. generalforsamling.   

 

I Ribe Fotoklubs Vedtægter § 4.20 står: ”Som medlem kan optages enhver, der er 

fyldt 14 år. Medlemmer mellem 14-25 år optages som ungdomsmedlemmer.” 



Foreslået ændring i § 4.20 ”Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år. 

Medlemmer mellem 15-25 år optages som ungdomsmedlemmer.” 

 

 

c) Forslag fra Thomas N: om sejlturen i Esbjerg Havn med max. 12 deltagere pris 2000 

kr.  

Klubkassen vil gerne støtte økonomisk ved aktiviteter der koster lidt, men der skal 

gerne være mulighed for at alle kan deltage.  

I dette tilfælde vil det blive med egenbetaling.  

 

 

6. Hjemmeside / Dropboks / Facebook:  

Der blev drøftet de sidste punkter vedr. opdatering af Ribe Fotoklubs Velkomstfolder og 

Håndbog.  

 

 

7. Post og mail: 

Der er kommet mail fra Sally Jensen vedr. et stort Larp event med bl.a. rollespil, hvor hun 

spørge om det er noget vi vil dække fotografisk. Jens Kr. vil sende det ud til medlemmerne. 

Det er op til medlemmerne om de har lyst til at deltage.  

 

 

8. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt 

 

 

9. Næste møde / kagetjans: 

Det afgøres efter generalforsamlingen  

 

 

 

 
 
 


