
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 13/3-17 hos Jens

Til stede var: Claus, Jesper, Jens og Mads. Referent: Mads

Dagsorden:

1) Brug af billeder i konkurrencerne v/ Mads & Claus

2) Hjemmesiden v/ Jesper

3) Regnskab v/ Jens

4) Status på bankadgang

5) Udstilling Rødovre Bibliotek

6) Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 18/5-17

Forslag

7) fotoakrobaterne vil gerne afholde en event med foredrag af Jan Grarup engang til efteråret.
De vil gerne være vært for eventen og skaffer lokale.

8) Gennemgang af aktiviteter v/ Jenny

Eventuelt

Ad 1) Da der ses en tendens til at genbruge billeder fra tidligere konkurrencer i RNF, blev det 
besluttet at indføre følgende tekst i RNFotos konkurrenceregler: 
Et fotografi må, uanset hvordan det er redigeret, kun bruges 2 gange - 1 gang som enkeltbillede 
og 1 gang som en del af en serie. Genbrug vil føre til at billedet diskvalificeres, og eventuel placer-
ing vil blive annulleret. Diplom, certifikat samt præmie - hvis udleveret - skal returneres til RNFoto.

Ad 2) Hjemmesiden og uploadmodul kører uden fejl. Jesper har en idé om at opgradere med sik-
kerhedskopi software - men det er for dyrt. Jesper bruger i stedet Akeeba Backup modulet, 
og kører den manuelt. Han vil se nærmere på JottaCloud, som Claus nævnede som en mulighed. 
Vi har p.t. hjemmesiden spredt på 3 forskellige udbydere. Det gør chancen for totale nedbrud 
mindre. 

Jesper opfordrer til at vi bruger vores RNF mailadresser når vi svarer på mails. Det virker mere 
proff end at vi bruger vores private mailadresser som afsendere. Dette kræver at vi sender Jesper 
det password vi ønsker. Vi sender Jesper vores ønske om password, og han sender os resten. 
Vi skriver fremover altid til Jespers webmaster adresse. Det vil være følgende mailadresser: 
formand@rnfoto.dk, billedsek@rnfoto.dk, kasserer@rnfoto.dk, webmaster@rnfoto.dk og 
suppleant@rnfoto.dk



Ad 3) Det ser godt ud - ingen yderligere kommentarer.

Ad 4) er i proces - ting tar’ tid

Ad 5) Claus har snakket med Rødovre Bibliotek, de er meget positive. Claus har snakket med 
Rødovre FK, og de vil gerne være værter. Claus følger op og snakker med bibliotek og Rødovre 
FK om datoer, gerne september/oktober 2017.

Ad 6) Repræsentantskabsmøde er planlagt som følger: Dato 18/5-17 kl. 19:30 i Ølstykke Fotoklub,
Thyra Danebods Vej 5, 3650 Ølstykke.

Indkaldelse med dagsorden laves og udsendes af Claus.

Datoer p.t. for aktiviteter 2017/18:

Papir 1: Upload start 7/8-17. Sidste frist 11/9. Dommer uge 42
Digital: Upload start 18/9-17. Sidste frist 16/10. Dommer uge 47
Papir 2: Upload start 8/1-18. Sidste frist 5/2. Dommer uge 11
Serier: Upload start 12/2-18. Sidste frist 12/3. Dommer uge 16
Repræsentantskabsmøde: 24/5-18

Forslag

Ad 7) Der var meget positiv stemning omkring fotoakrobaternes forslag. Vi afventer yderligere 
informationer via Jenny. Eventen vil give RNF en aktivitet mere udover de 4 faste konkurrencer i 
efteråret 2017.

Ad 8) Vi snakkede om det, og Claus vil samarbejde med Jenny om at konkretisere listen. Den 
var lidt svær uden Jennys kreative input. Vi tager den op med Jenny. Vi var enige om at en event 
mere i vinteren 2018 ville være fint.

Eventuelt

Vi blev enige om at reducere dommerens tid til egen præsentation til 20 min, for at holde fokus på 
medlemmernes billeder. Dommervejledning rettes.

Mads var i tvivl vedr. hvem der er på valg de forskellige år. Vi tjekkede vedtægten, og den er 
korrekt. Det er derfor Kasserer Jens KL. Jørgensen og billedsekretær Mads Henriksen samt 
suppleant Jenny Bergquist, der er på valg denne gang.

Claus har kontaktet Slagelse og Kalundborg klubber m.h.t. medlemsskab. Vi diskuterede, om vi 
har behov for flere medlemsklubber og fra yderområderne. Stemningen i bestyrelsen var positiv.

Der er muligvis opstået en ny klub i Hedehusene - Claus følger op på dette.

Næste møde er hos Jesper d. 26/6-17


