
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 2. juni 2022 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Poul Erik 

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 23. marts 2022: 

Godkendt og underskrevet 

 

Jens Kr. havde undersøgt om korfestival ville falde sammen med vores 10-års jubilæum. 

Korfestival er i pinsen så det bliver ikke noget problem for os.   

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 42.303,77 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 34 medlemmer 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ind: Morten Madsen 

 

 

3. Udvalgs orientering: 

• Konkurrencer:  

De kommende fotokonkurrencer er blevet planlagt og Vejen Fotoklub vil blive kontaktet 

og de vil bedømme efterårets fotokonkurrence.  

Der har været nogle praktiske og aftalemæssige udfordringer med afviklinger af de 

seneste fotokonkurrencer, ved såvel intern som eksterne dommer afgørelser. Det vil der 

blive rettet op på. 

Der kom et ønske fra bestyrelsen om en aktivitet mere især når vi afleverer billeder til 

ekstern dommer, for at fylde hele aftenen ud. Et forslag var at vise de fravalgte billeder 

og snakke om hvorfor de blev fravalgt til konkurrencen.  

 

• Aktiviteter:  

Næste halvårs aktivitetsplan blev fremlagt på mødet. Der blev drøftet hvordan vi kan 

involvere klubmedlemmerne i klubaftenerne og finde nye og spændende aktiviteter så 

der er noget for alle. Der kom forslag med virksomhedsbesøg til bl.a. Ribe 



Træskibslaug, Ribe fjernvarme, fantasyfestival og forskellige foreninger/klubber. Et 

andet aktivitetsforslag var også at lave billedserie og efterfølgende vise billederne.  

 

Henrik meldte ud efter længere overvejelse, at han gerne vil stoppe i aktivitetsudvalget, 

så der kunne komme nye kræfter til. Han fortsætter i udvalget frem til januar 2023 

 

Plan for sommerafslutningen d. 27. juni: 

Flemming Frisk er blevet kontaktet om det er muligt at benytte af Ribelunds faciliteter 

ved gartneriet. Flemming har meldt tilbage at det kan fint lade sig gøre og at der også 

vil grill til rådighed.  

 

Plan for sommerudflugt: 

Sommerudflugt går i år til Fanø d. 13. august og vil være en heldagstur. Der 

undersøges om mulighed for fælles buskørsel, da det er med til at styrke det sociale 

fællesskab. Klubben betaler for bus, færge, rundstykker og sandwich til frokost. 

Aftensmaden betaler medlemmerne selv, som vi vil slutte turen af med.  

Der kom ønske om at se noget andet end bare de gamle huse og naturen. Forslag var at 

se Fanø Bryghus, glaspusteri eller måske få kontakt til nogle fannikker som vil tage 

deres Fanødragter på, som vi så kunne fotografere.  

 

 

4. Diverse:   

Nyt fra Udvalg for fejring af 10-års jubilæum/Fotofestival 2023 v/ BN 

Udvalget har været samlet og drøftet mulighederne. Ud af de mange forslag der var kommet 

har udvalget kogt det ned til 4 punkter.  

1. Fotoklubbens jubilæumsudstilling i Toldboden 

2. En jubilæumsfest 

3. Et foredrag med en ”fotoping” med appel i og udenfor klubben 

4. En fotokonkurrence med appel udenfor fotoklubben 

 

Udstillingen i Toldboden vil Josefine fra Kunstmuseet kontaktes, da hun har gode 

erfaringen med at arrangere billeder i en udstilling og kan være behjælpelig med opsætning 

af billederne.  

Der er et ønske om at få Skiltefabrikken til at lave alle vores udstillingsbilleder så de 

kommer til at se ens ud i udformning og printkvalitet.  

Der vil blive lavet et par klubaftener hvor vi udvælger de billeder der skal med i 

udstillingen, så der ikke kommer for mange ens billeder.  

 

Udvalget vil komme med en realistisk plan for jubilæet.   

 

Bent nævnte at foredragsholderen Henrik Saxgren skal have 8000 kr. for at komme.   

 

Der vil også blive lavet et lille hæfte med klubbens første 10 år i tekst og billeder. 

  

 

Forslag til fotoudstilling på Ribe Bibliotek v/ TR 

Tommy har snakket med Ribe bibliotek om en evt. løbende udstilling både fysisk og visuelt 

på infoskærmen.  



Det blev besluttet at vi i første omgang laver det som en engangsforestilling på infoskærmen 

med lidt tekst om klubben og nogle af medlemmernes billeder for at se om det er noget vi vil 

arbejde videre med.  

Klubmedlemmerne vil blive inviteret til at bidrage med nogle af deres billeder, som ikke 

nødvendigvis behøver at være vinderbillederne fra konkurrencerne. 

 

Bent vil snakke med Tommy om det og spørge om det er noget han vil stå for.  

 

 

Forslag fra Vejen Fotoklub om samarbejde med Sydvestjyske fotoklubber v/ JKS 

Vejen Fotoklub har spurgt om et samarbejde. Jens Kr. nævnte for dem at vi allerede er 

venskabsklub med Varde men at det ikke udelukker det andet.  

Bliver der noget samarbejde med Vejen Fotoklub, så bliver det i forbindelse med 

dommerafgørelse, eksterne foredragsholdere.  

 

 

5. Hjemmeside / Dropboks / Facebook:  

Der opfordres at medlemmerne lægger nye billeder op på medlemsgalleri for at give mere 

liv til hjemmesiden.  

 

 

6. Post og mail: 

Mails bliver løbende udsendt til medlemmerne 

 

 

7. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt  

 

 

8. Næste møde / kagetjans: 

• Torsdag d. 18 august 2022 – kl. 19.00 hos Gunver Rasmussen 

 

• Kagetjans: Anne Marie 

 

 

 

 
 
 


