
Ribe Fotoklub  

Formandsberetning 2022 

Årets begyndelse 2021 gav anledning til særlig eftertanke om, hvad året ville bringe 

for Ribe fotoklub.                                  

Jeg kan roligt sige at 2021 for 2. år i træk igen blev meget atypisk for aktiviteterne i 

fotoklubben. Således fik Corona restriktioner og flytning til nye klublokaler, i høj 

grad indflydelse på både form og indhold for klubbens virke. 

Især1.halvår 2021 var endnu en gang præget af myndighedernes forsamlings 

restrektioner på grund af Corona smitterisiko. Det medførte at vi i bestyrelsen så os 

nødsaget til at aflyse fotoklubbens indendørs aktiviteter indtil genåbningen blev 

mulig d. 21. maj og da med diverse forsamlings restrektioner.  

Derimod blev der senere i 1. halvår 2021 afholdt en lang række spændende og 

succesrige udendørs aktiviteter med 10 – 15 deltagere ved hver aktivitet, og hvor vi 

var bemærkelsesværdig heldige med godt vejr.  

Det 1. halvår blev ligeledes præget af flere aflyste bestyrelsesmøder og udsættelse af 

årets Generalforsamling indtil d. 21. juni. Personligt savnede jeg meget at kunne 

mødes med bestyrelsen for ansigt til ansigt at kunne drøfte de usædvanlige 

udfordringer der fulgte med foreningsarbejdet, hvor Covid 19 var den usynlige 

med/mod spiller.  

Fotoklubbens økonomiske situation blev hurtigt aktualiseret da vi, på grund af 

Corona restrektioner, dels måtte aflyse og dels omlægge aktiviteter til i højere grad at 

foregå udendørs frem for i klublokalerne.                                                                   

Der var risiko for en mærkbar økonomisk tilbagegang i fotoklubbens budget, da vores 

kommunale lokaletilskud blev udregnet efter antal timeforbrug i klubbens lokaler.  

Ud fra en økonomisk betragtning var det derfor heldigt at vi allerede havde opsagt 

lejemålet Bispegade, for dermed udelukkende at havde udgifter til lokaleleje i det 

omfang lokalerne bliv brugt, og ikke som en fast månedlig udgift uanset anvendelse.      

Rent praktisk medførte forsamlings restrektionerne, at det først blev muligt at flytte 

klubbens møbler og inventar fra Bispegade Gl. Skole til ´Seminariehuset i Ribe´ d. 

29.maj, og ikke pr. 28. januar som ellers planlagt. En effektiv arbejdsgruppe på                                                                                

12  medlemmer stod for flytningen med mundbind og god afstand. 

 



Efter flytning af fotoklubbens inventar viste det sig senere, at der ikke var plads til 

vore borde og stole, fordi Seminariehuset selv havde møbler som skulle ind i det 

lokale vi havde fået anvist. Heldigvis lykkedes det os at sælge fotoklubbens møbler 

til rimelig priser, men vi kunne godt have undværet at bruge tid og kræfter på den del 

af flytningen.   

Årets sommerudflugt 2021 besluttede bestyrelsen at aflyse af hensyn til Corona 

situationen, fordi denne aktivitet er baseret på at nå ud til foto destinationer i større 

geografisk afstand end sædvanligt, og at det samtidig er et ønske om at tilgodese det 

sociale indhold ved samkørsel i bus til disse udflugtsmål.   

Samarbejdet med Varde Fotoklub er hverken glemt eller skrinlagt, men har også 

været påvirker af forsamlingsrestrektionerne.  

 Konkurrencen ´Årets foto 2021´, måtte afvikles digitalt pga. 

forsamlingsrestrektioner. Torben Hestehaves var dommer og hans generelle 

kommentarer til de deltagende fotos var: “Mange tak for jeres tillid til, at jeg kunne 

være dommer i jeres fotokonkurrence. Der var mange flotte billeder, og opgaven har 

været langt større end jeg havde regnet med …. Det har været svært, og der har 

måttet foretages mange fravalg. Stor iderigdom og mange gode vinkler. Flotte, flotte 

billeder. Der skal jo kåres en vinder, men egentlig synes jeg, at i alle er vindere ” 

skrev han.  

Fotokonkurrencerne: ´Ungt/Nyt og Gammelt´, ´Sort/Hvidt´, ´Hvad vil du fortælle 

med dit billede´ bød på en masse super flotte og interessante fotos. 

Foto hungrende medlemmer, har forståeligt nok syntes at der skete lige lidt for lidt 

klubaktivitet i året 2021, med forholdene taget i betragtning synes jeg dog det 

lykkedes at få et godt og indholdsrigt foreningsliv ud af det, både på det fotomæssige 

og sociale område.      

Lige her og nu vil jeg ikke sige et ord mere om frustrerende Corona aflysninger og 

udsættelser eller andre udefrakommende bekymringer.  

 ”Nød lærer nøgen kvinde at spinde” siger et ordsprog.                                              

For fotoklubbens vedkommende blev det aktualiseret, da flere medlemmer iværksatte 

afprøvning af 5 ´Zoom´ online fotoaktiviteter med temaerne: >Struktur/mønstre< 

>Adobe Lightroom Classic< >Indefra og ud< og >Affald<.  

Jeg synes det var prisværdige initiativer og godt alternativ til ellers mere eller mindre 

mørkelagt klubaktivitet der i januar/februar mest foregik på Facebook.  



At der kun var 5-6 medlemmer der vovede sig ud i ´Zoom møderne´ er en anden sag, 

men også en IT udfordring som jeg personligt fandt ud af, ikke var så lige til at få til 

at fungere.  

Ud over de 4 online møder blev følgende aktiviteter afholdt i løbe af 2021: Årets 

foto* Flash fotografering/teknik* Leg med ild og lys* Bramming tog og skulpturer* 

Fototur til Fole tulipanmark og Gram Slot *Fotografering af heste, hunde og ryttere 

ude i naturen ved Stensbæk *Esbjerg Havn* Rundvisning i Ribe Jernindustris tomme 

fabrikshaller* Haven på Skønager* Fototur til Åtte Bjerge* Sommerafslutning* 

Fotoklubbens flyttedag x2 * Fototur til Varde Miniby* Hygum Hjemstavnsgård* 

Silhuet fotografering ved Vadehavet* Motocross Korskroen* Passepartout 

beskæring* Sejltur på Ribe Vesterå* Billede feedback aften * Vis dine 5 billeder* 

Fotografering i Ribes gader* Fotografering til Folkemødet i Ribe*Idefabrikken*  

Foredrag med Lars Roed * Billedfeedback* Fotosalg/ udstilling i Hotel Ribe* Foto 

Marathon med Varde Fotoklub måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.                              

Som årets sidste arrangement lykkedes det at få afholdt en rigtig hyggelig julefrokost 

i Rønnebærparkens forsamlingshus.   

Hjemmesiden har også fået et pænt løft ved at der ved årets udgang var 21 

medlemmer der havde benyttet sig af muligheden for at vise egne fotos i ”Medlems 

galleriet”. Jeg synes at dette galleri er en god platform til både udadtil og internt at 

vise hinanden og andre foto interesserede, hvad vi som medlemmer gerne vil 

formidle.  

Det har været meget glædeligt, at opleve medlemmernes opbakning til fotoklubben, 

både ved medlemsskabet og ved aktiv deltagelse i klubbens aktiviteter og ikke mindst 

på fotoklubbens Facebookside.  

En artikel i Ribe Ugeavis om Ribe Høstmarked sept. 2021stod der at: ”Ribe er blevet 

fotografernes by. To nye gallerier er opstået samt en forrygende dygtig fotoklub”.   

Dejligt med udefrakommende god reklame.    

Det er svært at spå, især om fremtiden, sagde Storm P. Men ét er sikkert; næste år 

2023 kan Ribe Fotoklub fejre 10 års jubilæum takket være initiativtagerne til 

foreningens stiftelse Folmer Iversen, Jens Karsten Jørgensen og Morten Wulff 

Nielsen. I bestyrelsen er vi enige om, at vi allerede i år skal begynde at gøre os nogle 

tanker og indledende forberedelser til fejring af jubilæet.  

v/ Jens Kr. Schmidt   

https://www.facebook.com/events/1115411545588223/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/490325558786221/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/459305181829378/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/459305181829378/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/323415085790789/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/323415085790789/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/5912540725437744/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/226778885670408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1015441305932830/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/886142268651852/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/362076555447051/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/237152284943216/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/520371982396528/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/574874143637664/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/900476497509844/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/417865506350260/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/4804489062919005/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/196662242562932/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1821057844771222/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1968889699947419/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/301980191725052/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D

