Ribe Fotoklub
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 23. marts 2022 – kl. 19.00
Tilstede: Bent, Poul Erik, Gunver, Torsten, Jens Kr., Henrik
Referent: Henrik
Kaffe/kagetjans: Jens Kr.

1. Siden sidst:
Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 11. januar 2022:
Godkendt og underskrevet
Godkendelse/underskrift af vedtægtsændringerne 2022
Godkendt og underskrevet
Evaluering af Generalforsamlingen 2022:
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden og med en positiv indstilling. Der var ikke så
mange fremmødte medlemmer som vi har været for år tilbage, men alligevel et fint
fremmøde.
Der var ikke nogen bemærkninger fra de fremmødte medlemmer til hverken klub- eller
bestyrelsesarbejdet – det ser bestyrelsen som et positivt tegn.

2. Økonomi:
• Saldo dagsdato:
Saldo er d.d.: 45.017,52 kr.
•

Medlems status dagsdato:
Der er dagsdato 33 medlemmer

•

Ind- og udmeldelser:
Ind: Ingen nye medlemmer
Ud: Bent Olsen og Jens Karsten Jørgensen.

3. Kaffekassen:
Der blev snakket om hvorvidt kaffekassen skal indgå i bestyrelsesmødets dagsorden. Det
kom frem at den ikke behøver at være et fast punkt på dagsordenen.

4. Udvalgs orientering:
• Konkurrencer:
Der skal findes en ekstern dommer til vores næste fotokonkurrence. De forslag der kom
var: Josefine fra kunstmuseet, Dagmar Warming, Vejen Fotoklub (Kaj Bruun), Torben
Andersen.
Næste konkurrence har der været lidt forvirring om tolkningen af emnet. Derfor er
emnet ændret fra ”Spejlinger/refleksioner” til kun at hedde ”Spejlinger”
•

Aktiviteter:
Turen med turbåden Martha i Esbjerg havn er der kun plads til 12 deltager og derved
ikke giver alle mulighed for at deltage i denne klubaften.
Det blev drøftet og bestyrelsen kom frem til at ændre turen til en workshop, hvor turen
vil være med egenbetaling og bindende tilmelding.
Klubaften hvor turen med Martha skulle have været vil blive ændre til en tur til
Sønderskov slot.
Foredrag med Carsten Brandt vil Varde fotoklub blive inviteret til. Jens Kr. kontakter
Hans Werner for yderlige beskrivelse om foredraget, som kan vedhæftes invitationen til
Varde fotoklub.

5. Diverse:
a) Evt. Sommerudflugt / andre udflugter i år
Der blev drøftet om hvorvidt vi igen skulle genoptage vores årlige sommerudflugt.
Der kom forslag med ture til både Lillebælt/Hindsgavl eller Fanø.
Vi planlægger at lave en heldagsudflugt til Fanø i august/september.

b) Udvalg for fejring af 10-års jubilæum 2023
Bent fremlagde nogle idéer han har skrevet som et oplæg til bestyrelsen om et evt.
fotofestival. Som et jubilæums arrangement.
Der bliver et jubilæumsudvalg bestående af: Bent, Folmer, Torsten, Jens Kr. John
og Tommy. Bent inviterer til et udvalgsmøde.
Jubilæumsarrangementet forventes at blive afholdt i marts 2023
c) Præsentation af forslag til ny ”Velkomstfolder”
Jens Kr. fremlagde den nye velkomstfolder for bestyrelsen.
Prisen for printning af folderen vil ligge på 668,75 kr. inkl. moms for 100 stk.

d) Evaluering af fotografering v. Skøjte konkurrencen i Esbjerg CUP 2022
Jens kr., Henrik og Flemming Lintrup deltog som fotografer ved dette arrangement.
Der var noget manglende koordinering ved vores deltagelse i det der var lidt tvivl
om hvor vi måtte stå og fotografere. Det er noget Esbjerg Skøjteklub vil gøre bedre

næste gang, når der igen afholdelse CUP til næste år.
Jens Kr. har bedt Skøjteklubben at kontakte os når de igen har brug for nogle
fotografer.

6. Hjemmeside / Dropboks / Facebook:
Der har været nogle udfordringer i forbindelse med udprintning af bl.a. aktivitetsplanen fra
hjemmesiden. Jens Kr. har snakket med Jørn om det. En mulighed er at købe et plugin til
hjemmesiden som gør at det bliver nemmere at ud printe fra hjemmesiden. Dette plugin
koster 230 kr. årligt til håndtering af PDF-filer. Det blev vedtaget at vi køber det.

7. Post og mail:
Der er blevet udsendt en mail til medlemmerne fra Pernille Therkelsen om vi har lyst til at
deltage i et sommerarrangement de afholder for skolebørn i sommerferien ”Sommersjov for
børn”.
Vi tænker ikke det bliver aktuelt for os i fotoklubben.

8. Eventuelt:
Bent har snakket med Jens Jørgensen om fotokonkurrencen Ribe gl. kirkegård der kører i
øjeblikket. Bent vil lave et lille opslag om det på Facebook.
Jens Kr. har slået op for John en begivenhed vedr. fototur til Esbjerg Motorsamling, hvor
dem der er interesseret har mulighed for at deltage.

9. Næste møde / kagetjans:
• mandag d. 23 maj 2022 – kl. 19.00
•

Kagetjans: Poul Erik

