
 
 

Ribe Fotoklub 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 27. oktober 2022 – kl. 19.00 

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

 

Referent: Henrik  

 

Kaffe/kagetjans: Gunver 

 

 

1. Siden sidst: 

Godkendelse/underskrift af referatet fra d. 18. august 2022: 

Godkendt og underskrevet 

 

 

2. Fotoklubbens 10-års jubilæum 2023 

Udvalgs fremlæggelse af foreløbig/tidsplan og ideer v/BN/TT 

Det tegner til at være godt styr på det til vores udstilling i toldboden.  

Jubilæumsfolder er ikke helt færdiggjort endnu, Jens Kr. har sendt information vedr. 

folderen ud til medlemmerne  

Henrik Saxgren kommer d. 12. april og holder foredrag, hvor han er blevet bedt om at vise 

mange billeder. Der vil blive lavet en beskrivelse af Henrik Saxgren som vi bruger som 

reklame for arrangementet.  

Ribe Fotoklub får gratis adgang. Øvrige fotoklubber får rabat. Der blev drøftet hvad 

entrebillet skal koste og prisen vil være 100 kr./person for fotoklubber og 150kr./person for 

øvrige tilskuer.  

Der vil blive lavet en fælles plakat der omhandler jubilæet og en særskilt plakat til 

foredraget.  

Jubilæumsfesten vil kun være for klubmedlemmer. Tine og Niels Toft vil blive spurgt om det 

er muligt at vi kan sejles ud til Kammerslusen og spise middag der.  

 

 

3. Økonomi: 

• Saldo dagsdato: 

Saldo er d.d.: 44.493,35 kr.  

 

• Medlems status dagsdato:   

Der er dagsdato 30 medlemmer 

 

• Ind- og udmeldelser: 

Ingen ud- eller indmeldelser 

 

 



4. Aktivitetsudvalgs orientering: 

Der kom en del emner på bordet ved klubmødet forleden aften, hvor emnet var 

Idéværkstedet. Udvalget havde forventet lidt flere havde sagt ja til at påtage sig som 

tovholder op en aktivitet.  

Udvalget mødes i november og planlægger forårs aktiviteterne.  

Fremover nøjes vi med 3 fotokonkurrencer og alle vil være med ekstern dommer. 

 

 

5. Julefrokost fredag d. 16. december 2022: 

Julefrokost bliver i Fælleshuset i Rønnebærparken 

Drikkevarer medbringer vi selv 

Torsten bestiller maden. 

 

 

6. Evt. fotoudstilling/salg af fotografier i Lægehuset i Løgumkloster v/AP:   

Udstillingen i Ribe har første prioritet, i det vi allerede har gang i en udstilling.  

 

 

7. Forslag fra Tommy om samarbejde med Biblioteket i Ribe vedr. foredrag m. Lars 

Roed måske i januar v/JKS:  

Vi undersøger om et evt. samarbejde med biblioteket i forbindelse med Saxgren foredraget. 

Bent snakker med Tommy om det.  

Lars Roed foredraget lader vi biblioteket selv stå for.   

 

 

8. Post og mail: 

Jens Kr. sender løbende mails ud til medlemmerne.  

 

9. Eventuelt: 

Evaluering af Idéværkstedet. Bestyrelsen sender en positiv tak til dem der kom med forslag 

til nye aktiviteter både på klubmødet men også inde i vores Facebookgruppe.   

 

 

10. Næste møde / kagetjans: 

• mandag d. 25. januar 2023 hos Gunver 

 

• Kagetjans: Bent Nicolajsen 

 

 

 

 

 
 
 


