
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 18. august 2022 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Anne Marie 

 

 

1. Siden sidst: 

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

Godkendt og underskrevet 

 

Der blev nævnt at der på hjemmesidens medlemsgalleri ligger mange fine billeder og 

formanden nævnte er det et galleri vi godt kan være bekendt at vise frem.    

Der er lige nu 21 klubmedlemmer der har et galleri liggende der.  

 

 

2. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 49.080 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 27 medlemmer 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ind: Ingen nye medlemmer 

Ud: Jeppe Hybschmann, Erling Nielsen 

Passiv: Nancy Hovmand, Claus Petersen 

 

3. Kaffekassen: 

Dagsdato er der 783,95 kr. i kaffekassen  

 

 

4. Udvalgs orientering: 

• Aktiviteter: Evt. nyt medlem til udvalget v/JKS:  

Bent og Anne Marie tiltræder i Aktivitetsudvalget.  

Der kom forslag til at der skal være en deadline for hvornår aktivitetsplanen skal 

udkomme og der helst ikke må være nogle løse ender i aktivitetsplanen efter den er 

udkommet.  

 



• Konkurrencer 

Poul Erik stopper i konkurrenceudvalget pga. sygdom.  

 

 

5. Fremtidig organisering og sammensætning af Aktivitets- og konkurrenceudvalg  

v/ BN & JKS 

Det blev besluttet at vi lægger aktivitets- og konkurrenceudvalgene sammen. Fremadrettet 

vil der ikke være et konkurrenceudvalg længere.  

 

Aktivitetsudvalget mødes d. 26. september. 

 

 

6. Diverse:   

a) Drøftelse om behov for retningslinjer vedr. passager betaling ved samkørsel i 

klubregi. 

Der blev diskuteret hvordan det kunne laves bedst muligt for at til gode se alle når vi 

tager på fototur 

Den model der blev vedtaget er at der betales 1,5 kr./km pr. bil med udgangspunkt 

fra Seminariehuset og til udflugtsmålet. Det samlet beløb på den pågældende fototur 

fordeles mellem de nødvendige chauffører der kører på turen. Der opfordres til at 

fylde bilerne.  

 

Fremover når tovholderne til den pågældende fototur opretter en begivenhed skal 

der også fremgå hvor langt det er fra Seminariehuset til udflugtsmålet og retur.  

 

 

b) Passivt medlemskab status v. arrangementer hvor foreningskassen betaler? v/ JKS 

Det udregnes individuelt fra udflugt til udflugt og hvor stort et tilskud der gives af 

klubkassen til turen.  

 

Det passive medlem kan deltage i er: Sommerudflugt, sommerafslutning, julefrokost 

og generalforsamling. 

 

 

c) Invitation fra Vejen Fotoklub 

På et møde skal der drøftes hvor vidt der skal etableres et samarbejde mellem 

Esbjerg Fotoklub, Ribe Fotoklub, Varde Fotoklub, Grindsted Fotoklub og 

Fotoklubben Huset i Vejen.  

Jens Kr. og Bent tager med på en lytter denne aften. Bestyrelsen er på nuværende 

tidspunkt ikke ivrig for at indgå et samarbejde med de klubber udover det vi har i 

forvejen.  

 

 

d) Forespørgsel om fotokonkurrence fra Marsk Tower 

Der er kommet en forespørgsel fra Julie om vi kunne være interesseret i at deltage i 

en fotokonkurrence med henblik på at vinderbillederne bruges af Marsk Tower til 

markedsføring.  

Der var bred enighed om at det ønsker vi ikke at deltage i, da det var med henblik på 



promovering.  

 

e) 10-års jubilæet status / planlægning v/ BN 

Udvalget mødes inden længe for at få samlet op på de idéer der er kommet på banen.  

Josefine er blevet spurgt om at være kurator på udstillingen. Det skal hun have 650 

kr. for i timen. Torsten har svært ved at lavet aftale med toldboden, hvor vi ønsker at 

udstille.  

Skiltefabrikken er blev kontaktet om tilbud på print til udstillingen. Der afventes 

stadig på et konkret tilbud fra dem.  

 

 

7. Hjemmeside / Dropboks / Facebook:  

Dette udgår som et fast punkt på dagsorden 

 

 

8. Post og mail: 

Jens Kr. udsender løbende mails til medlemmerne 

 

 

9. Eventuelt: 

Afslutningsvis blev der nævnt overfor Torsten at det var et fint og alsidigt program der er 

blevet lavet til sommerudflugten. Takkede ham for det store arbejde der er blevet lagt i det.  

 

 

10. Næste møde / kagetjans: 

• mandag d. 27. oktober 2022 – kl. 19.00 

 

• Kagetjans: Gunver Rasmussen 

 

 

 

 

 
 
 


