
Side 1 af 3 
 

MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE 
RNFoto 

 
Referat af: Bestyrelsesmøde RNFoto 
Sted: Jenny Bergquist Roskilde Dato: 19. september 2016 Kl. 18:00 
Deltagere: Claus Djervad, Mads Henriksen, Jenny Bergquist 
Referent: Jenny Bergquist 
 
  
Dagsorden 1. Valg af referent 

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. CD’s adgang til bankkonto 
3. Status på hjemmeside og 

upload system 
4. Status over medlemsklubber 
5. Lokationer for afholdelse af 

bedømmelser. 
6. Vandrepokalen 
7. Fremad 
8. Status på økonomi 

1. Dagsorden godkendt 
 

2.  CD har ikke hørt noget fra Jens, skal være i orden meget 
snart. 

 
3. JT, MH og CD mødtes hos JT og fik gennemgået 

hjemmesiden. Det ser ud til at næsten alt er ajourført, der 
er dog nogle få punkter, som mangler at blive 
udfyldt/opdateret. CD har kontaktet JT, som vil gøre dette 
snarest. 

 
 

4. CD oplyser, at der er der to klubber der har valgt at forlade 
RNF: Siemens der nedlægger deres klub, og Phoenix FK I 
Ishøj, som grundet et lavt medlemstal, ikke har råd. Til 
gengæld har vi fået iso3400 Holbæk med, så pt. er der 32 
medlemsklubber. 
 

5. CD har modtaget information fra Torstorp FK, 
Frederikssund FK og Kronborg FK angående sted for 
afholdelse af deres individuelle bedømmelser. CD mangler 
stadig at få information fra Negativ Roskilde. 

 
6. CD har d.d. Sendt en rykker for i det mindste at få en 

ordrebekræftelse. 
 

7. CD skal på onsdag til Amager FK, for at fortælle om RNFoto 
og hvorfor man skal være medlem. 

 
8. JKLJ oplyser pr mail, at det går fint indbetalinger af 

kontingenter. 
 

RNF har pt. 22.909,51 indestående. 
 
 

Ad 3 1. Forslag til Idébanken 
2. Forslag til pointsystem til RNF-

pokalen 
3. ID nummer til labels  

 
 

1. Der er ikke kommet nye forslag siden sidst. 
 
Bestyrelsesmødet talte om, at ud over tidligere ide om at 
lade Fatamorgana stå for et 2 dages event også skulle 
komme med forslag/ideer til interessante/relevante 
foredragsholdere (1 dag/aften), Jenny laver et skriv 
forslag. 
  

2. MH har kontaktet Ove Lyngsie KFAK for ideer til et 
pointsystem til vandrepokalen. OL kom med et forslag til 
en hel enkel, retfærdig løsning, som er let at praktiserer: 

 
”Der gives 10 point for en 1. Plads, 9 point for en 2. Plads, 
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8 point for en 3. Plads osv. Der gives ingen point til de 
uspecificerede pladser 11-40.  
 
Når der kun gives point til i alt 10 billeder, kan selv de 
mindste klubber vinde pokalen, da det kun kræver 5 
medlemmer for at besætte de første 10 pladser i en 
konkurrence. Det antal billeder burde selv de mindste 
klubber kunne levere, hvis de ellers er flittige og dygtige 
nok.  
 
Region Nord er alle klubbernes sammenslutning - både de 
store og de små. 
 
Ved pokalberegningen bør vi derfor helt undlade at give de 
point til de billeder, der placeres uden for top-10. Dem har 
de store klubber naturligvis flest af. 
 
Herved stilles alle klubber fuldstændig ens, og det er kun 
kvaliteten, der tæller”. 
 
Bestyrelsesmødet var enige om OL’s forslag skulle 
anvendes. 

 
 

3. MH oplyser, at han denne gang nummererer billederne 
manuelt klubvis. Det betyder at klubberne altid vil kunne 
identificere et fejlsorteret billede ud fra resultatlisten. 
 
Det er tidskrævende, da MH både skal skrive numre på 
labels samt omdøbe de indsendte filer og indføre nummeret 
på regnearket. 
 
Hvis vi bruget et tilfældigt genereret nummer - f.eks. ID 
nummeret - springer de jo efter upload tidspunkt og det er 
håbløst at indføre de springende numre på resultatlisten 
klubvis, så klubberne kan overskue det. 
 
De springende numre er ikke noget problem, hvis vi også 
har et klubidentifikations nummer på label. Så kan man 
altid se, hvilken klub et billede kommer fra. 
 
Det bringer os tilbage til det oprindelige upload system 
hvor der på label stod yy-xxx, hvor yy var klubbens 
nummer og xxx var et løbenummer. Om løbenummeret er 
ID nummeret eller et andet nummer der genereres ved 
upload og gemmes i en datafil, er ligegyldigt. 
 
CD var ikke helt glad for at klubnummeret kom på label, 
for så kunne dommeren se hvilken klub et billede kom fra 
via hjemmesiden. MH ser det ikke som et problem da vi 
altid bruger dommere udenfor RNF regi, og de er nok 
ligeglade med, hvilken klub et billede kommer fra. 

 
MH nævner alt dette da Jesper arbejder med en 
kravspecifikation og disse overvejelser er værd at 
medtage. 
 
Vi fortsætter manuelt at nummerere billederne indtil en 
bedre løsning findes.  
 

Ad 4 1. Kommende aktiviteter 1.  Der er ingen kommende aktiviteter pt. 
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Ad 5 Eventuelt MH udtrykte bekymring for hvor mange/få, der ville stille op til 

digi-bedømmelse den 12. December (Kronborg FK), da 
juletravlheden står for døren. 
 
Cd synes, at det ville være meget ærgerligt, hvis der ikke kom ret 
mange til bedømmelsen, fordi Kronborg FK, endeligt havde fundet 
egnede lokaler. 
 
Vi blev enige om at slå et ekstra slag for den digital bedømmelse i 
Kronborg FK. Blandt andet ved at vi førstkommende bedømmelse 
vi gøre en ekstra indsats/PR og det samme på de kommende 
opslag og remindere op til bedømmelsen.  
 

Ad 6 Næste møde Julefrokost ? November hos Jens (Jens kommer med forslag til 
dato). CD kontakter Jens. 

   
 
 


