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MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE 
RNFoto 

 
Referat af: Bestyrelsesmøde RNFoto 
Sted: Claus Djervad Brøndby Strand Dato: 5. juli 2016 Kl. 18:00 
Deltagere: Claus Djervad, Mads Henriksen, Jens Jørgensen, Jesper Terkildsen, Jenny Bergquist 
Referent: Jenny Bergquist 
 
  
Dagsorden 1. Valg af referant 

2. Siden sidst 
3. Forslag 
4. Kommende aktiviteter 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

   
Ad 1 Valg af referent  Jenny 
Ad 2 1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra 
årsmødet 25. Maj 2016  

3. Indledning – CD 
4. Status på Hjemmesiden – JT 
5. Status over medlemsklubber. 
6. Data for Holbæk Fotoklub, og 

hvornår er de med fra? 
7. Status på økonomi - JKLJ 

1. Dagsorden godkendt 
 

2. Referat godkendt, blev udsendt 11. Juni 2016  
 

3. CD fortæller lidt om sig selv og sin baggrund.  
 
CD oplyser, at alle dokumenter vedrørende RNFoto, der 
blev overdraget til ham fra Jørgen Bresson, ligger i One 
drive, hvor det altid er muligt at se dem via en 
”tilladelse/kode” CD har dokumenter tilbage 2005.  

 
Jens oplyser, at han har skannet alle dokumenter vder. 
RNfoto 25 år tilbage.  
 
Tage Black Kern har dias fra de tidligeste konkurencer i 
RNFoto. Vi antager, at han vil have sig godt betalt for 
materialet, så vi lader dette ligge. 
 
CD har på SDF-hjemmeside rettet op på oplysninger om 
RNF , så det er tidssvarende. 
 
CD har modtaget en mappe med de ting der ikke er 
digitaliserede samt en PC fra Jørgen. 
  

4. Der savnes labels til at klistre bag på konkurrence 
billederne. Modellen fra Sund&Bælt virker godt (jumla eller 
skrevet) JT mener det er standard Jumla. CD, MH og JT 
aftaler at mødes d. Tirsdag d 12. Juli kl. 18:30 hos JT vedr. 
problemerne ved opload og etiketter mm 

 
5. Der er pt 34 medlemsklubber, incl Holbæk. 

 
6. Holbæk er med fra kommende sæson 2016/2017. 

 
7. For den ny sæson 2016/2017, er der 2 klubber, der har 

betalt kontingent.  
 

RNFoto har pt 21.581,91 kr. indestående.  
 
Bestyrelsen har vedtaget, at dommerne ved RNFoto’s 
konkurrencer fremover betales med 1.000 kr. (godkendt på 
årsmødet ved godkendelse a budgettet).  
 
Fotorally dyrt pga. Gratis mad. Klubben fik ikke dækket 
underskud, da der ikke var ansøgt/forelagt budget til JKLJ. 
 
Vedtægterne underskrives af alle i bestyerlsen og CD viser 
billeddokumentation mv. til JKLJ. 
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MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE 
RNFoto 

 
  

 
Ad 3 1. Indkøb af taske til PC – CD 

2. Ændring af infoplakat til 
klubber – nyt design, forslag 
modtages -CD 

3. Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
– MH 

4. Reviderede konkurrenceregler 
- MH 

1. Indkøb af taske, godkendt. CD køber selv en taske. 
 

2. MH,s forslag godkendt, med forenklinger, der bl.a. sparer 
blæk ved udskrivning. 

 
3. Jørgen Bresson som formand har stort set lavet det hele, 

udtaget økønomi, og hjemmeside.  
 

Arbejdsfordeling:  
MH, alt konkurrence relateret og plakater.  
 
CD, al kontakt til medlemmer/kontaktpersoner, udsender 
og vedligeholder lister mv.  
 
JKLJ sender rykker til de klubber/kontaktpersoner, der ikke 
har betalt. Kontaktpersonen sender dette videre til 
klubbens kasserer.  
 

4. Revidering af konkurrencereglerne. MH reviderede udgave 
godkendes, efter et par små rettelser.  
 

Ad 4 1. Udsendelser til 
medlemsklubberne med referat 
af Årsmøde mm. (er det sket?) 

2. Aktivitetskalender for 
2016/2017 –  

3. Forslag til dato for årsmødet 
tirsdag 30. Maj 2017 – svar fra 
John Jordan (Ølstykke FK) 

4. Nye tiltag – vandrepokal? MH 
5. Andre aktiviteter i kommende 

sæson? 

1. Udsendelserne af referat mm. til medlemsklubberne. (er 
sket og blev udsendt 11. Juni 2016).  
 

2. Aktivitetskalenderen ??? 
 

3. Ølstykke afholder igen årsmøde/repræsentantskabsmøde. 
Datoen er blev ændret fra den 25. Maj 2017 (Kristi 
himmelfart) til den 18. Maj 2017. Ølstykke/John Jordan har 
sagt god for ændringen.  
 

4. MH’s forslag om en Vandrepokal til ”Årets Klub”. Vi går i 
tænketank til en alternativ ”pokal” til Årets klub. Ligeledes 
skal der udtænkes kriterier for at en klub får tildelt 
pokalen.  

 
5. Aktiviteter i kommende sæson ??? 

 
Ad 5 Eventuelt Det foreslås, at bestyrelsen i den ny sæson gør en ekstra indsats, 

omkring for at få klubberne til at afholde aktiviteter/arrangemnter i 
RNF-regi. 
  
Det blev forslået, at lave en Idebank, hvor bestyrelsen samlede 
ideer til nogle aktiviteter, som herefter blev sendt til klubberne 
eller ved direkte henvendelse til klubberne med opfordring til at 
gribe ideerne og føre dem ud i livet. Det kunne f.eks være at få 
Fatamorgana til at stå for et eller andet event. Jenny meldte sig 
som tovholder på projektet. Alle ideer sendes til Jenny (BC resten 
af bestyrelsen). 
 
JKLJ sender invitation til Landskrona Foto arrangemnter.  
 
Vedrørende diverse lister på hjemmesiden, skal der altid rettes 
henvendelse til CD. listerne sendes til klubbernes kontaktpersoner. 
Listerne må ikke ligge på hjemmesiden. 

Ad 6 Næste møde 19. september 2016 hos Jenny 
   
 
 


