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Referat  af  RNFoto Årsmøde 2018 
O n s d a g  d e n  2 3 .  m a j  2 0 1 8  

A f h o l d t  h o s  Ø l s t y k k e  F o t o k l u b .   
 
 

F r e m m ø d t e :  
Albertslund Fotoklub    Tage Blach Kern 
Amager Fotoklub     Astrid Tyge Nielsen 
Brøndby Strand Fotoklub & RNF  Claus Djervad 
Brøndby Strand Fotoklub   Per I. Christiansen 
fotoakrobaterne & RNF   Jenny Bergquist   
Frederikssund Fotoklub   Lars Olsen  
Fotoklubben Kronborg   Steen Jensen 
Glostrup Fotoklub & RNFoto  Jens K. L. Jørgensen  
Halsnæs Fotoklub   Peder Brødsted Pedersen 
Herlev Fotoklub    René Wedel 
Jernbanernes Fotoklub   Klaus Nielsen 
KFAK      Ove Lyngsie 
Køge Fotoklub    Steen Jensen  
Køge Fotoklub  & RNFoto   Mads Henriksen  
Momento    René Skaaning Nørager 
Torstorp Fotoklub    Inge Olander & Ulrich Jacobsen 
Ølstykke Fotoklub     Tage Larsen & John R. Jordan 
ZOOM – Frederiksberg Foto & Videoklub Benny P. Christensen 
 
Dagsorden til årsmødet 23. Maj 2018 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelsen 

 
På valg er: 
Claus Djervad, Formand - genopstiller 
Jesper Therkildsen – genopstiller 
Jenny Bergquist – Suppleant – genopstiller 
Mads forlader bestyrelsen. Vi vil gerne præsentere 
Astrid Tyge Nielsen som kandidat til bestyrelsen for ét år 
 

7. Valg af revisor 
Ole Knudsen, Revisor – genopstiller. 

8. Fastsættelse af kommende sæsons konkurrencer og værter for disse kommende sæsons aktiviteter 
9. Eventuelt 
 

*** 
 
Claus Djervad bød velkommen og åbnede RNFoto´s repræsentantskabsmøde 2018 med den triste meddelelse, at 
William Gaarde Nissen (Torstorp Fotoklub) er afgået ved døden den 6. Maj i år. RNFoto har sendt en krans til 
Williams bisættelse den 15. Maj 2018. 
 
ad1) Steen Jensen  blev valgt som dirigent.  

Jenny Bergquist påtog sig hvervet som referent. 
 

Steen Jensen godkendte herefter årsmødet som lovligt og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen. 
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ad2) Formandsberetning for sæsonen 2017 – 2018 
Et år er atter gået. Det gør de jo, hvad enten vi vil det eller ej. 

Vi havde en stor udfordring i udstillingen på Rødovre Bibliotek, men takket være en god indsats især fra Mads og 
Jenny, blev det afviklet uden problemer, og endte også med at være en stor succes. Vi fik indkøbt galleriophæng, 
som vi kan bruge igen næste gang vi skal udstille, hvad enten det er på Rødovre, eller et andet egnet sted. Den 
dynamiske måde udstillingen var lavet på fik megen ros fra tilskuerne. 

Ved at gennemgå klublisten, kan jeg se at vi i dag er 34 medlemsklubber, hvilket betyder at vi er øget med 2 
klubber i det forgangne år. Det drejer sig om fototosserne i Helsingør og Fotocon i Roskilde. Det er dog ikke nye 
ansigter idet vi kender dem fra andre klubber. 

Og så er der blevet afholdt endnu et dommerkursus, som Jørgen Bresson og Ove Lyngsie gennemførte på deres 
sædvanlige gode facon. Det resulterede i 20 nye navne på dommerlisten, og dem byder vi naturligvis velkommen i 
denne egenskab.  

Som sædvanligt har vi afholdt vores 4 faste konkurrencer, som fordelte sig således: 

	  	   2017/18	   	  	   	  	   2016/17	   	  	   	  	  
Papir	  1	   Torstorp	  FK	   18	  klubber	   181	  værker	   Torstorp	  FK	   17	  klubber	   186	  værker	  

Digital	   FK	  Kronborg	  i	  Helsingør	   20	  klubber	   218	  værker	   FK	  Kronborg	  i	  Helsingør	   22	  klubber	   262	  værker	  

Papir	  2	   FK	  Negativ	  Roskilde	   19	  klubber	   230	  værker	   FK	  Negativ	  Roskilde	   17	  klubber	   190	  værker	  

Serier	   Køge	  FK	   17	  klubber	   113	  værker	   Frederikssund	  FK	   18	  klubber	   114	  værker	  
 

Det ser ud til at deltagelsen ligger meget stabilt, der er en samlet difference på 10 værker mellem de to sæsoner. 
Flot! 

De klubber der har været værter ved de forskellige bedømmelser har udvist stort engagement i udførelsen af 
opgaverne, og vi har set mange flotte lokaler under disse afviklinger. En stor tak til dem alle. 

Atter en gang har jeg set at en stærk bestyrelse er en af grundpillerne i en god forening. Også tak til de mange 
kontaktpersoner i de enkelte klubber. Uden dem ville det være svært at få informationerne ud til alle klubbernes 
medlemmer. I det hele taget vil jeg gerne sige tak til alle klubber for at støtte op om mig som formand. Jeg er ikke 
altid lige god til at formulere mig, men det er heldigvis noget vi har været i stand til at tale os ind på. 

Vi skal desværre sige farvel til Mads, som har valgt at træde tilbage efter at have virket som billedsekretær i en 
periode på 5 år. Vi kan kun ønske ham god fornøjelse med hvad han nu vil til at bruge sin tid på. 

 
Der var ingen kommentarer til beretningen 
 
ad3) Det reviderede regnskab – Bilag 1 
Jens K. L. Jørgensen oplyser, at der i år, imod sædvane, er et underskud i regnskabet, og at en af det helt store 
poster har været Rødovreudstillingen og diverse nyanskaffelser, der er beregnet til at kunne anvendes igen ved 
kommende udstillinger. Udgifterne kunne, for så vidt, have været flyttet til en anden post i budgettet som 
investeringer (anskaffelser), så havde beløbet ikke set så voldsomt ud på regnskabet. 
 
Herefter gennemgik Jens K.L. Jørgensen regnskabet.  
 
Jens oplyste, at udgifterne til Region Nord Arrangementer (som i år har været billedforedrag med Jacob Lautrup fra 
KFAK og et dommerkursus), kunne have været lavere, hvis der havde været taget betaling for foredraget. 
 
Der er brugt lidt af formuen og der er kommet et underskud, men vi har stadigvæk et regnskab, der ser fornuftigt 
ud. Der har været rigtigt mange udgiftsposter i dette regnskabsår og rigtigt meget har været investeringer. 
 
Vi påtager os et underskud på 8.693,92 kr. Det er mange år siden at vi har haft et underskud og vi håber, der vil gå 
10-12 år før det sker igen.  
 
Jens K.L. Jørgensen oplyser, at udgifterne til Rødovreudstillingen løb op på ca. 4.500 kr., så hvis vi ser på 
underskuddet ligger størstedelen ved investeringer til brug for fremtidige udstillinger.  
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Alt i alt synes vi at pengene er brugt fornuftigt. 
 
Benny P. Christensen bemærker, at regnskabet var indgivet for sent, at han ser at regnskabet balancerer 
nogenlunde og det er godt. Nogle gange kommer man ud for et underskud og det er helt normalt.  
 
Benny kunne ønske sig nogle noter til regnskabet, så det blev mere overskueligt.  
 
Tage Blach Kern mener ikke, at det er nødvendigt med noter. Vi har en kasserer og en revisor som gennemgår 
regnskabet og kan ikke se hvilken glæde vi har af at se, hvad der er blevet indkøbt af ophæng og snore mm. 
 
Ove Lyngsie spørger, hvis vi ikke havde haft de engangsudgifter, havde der så været balance i det? Hvordan ser 
det ud, hvis vi hiver engangsudgifterne ud?  
Jens K.L. Jørgensen oplyser, at hvis vi hiver engangsudgifterne ud, har vi brugt ca. 4.000 kr. af formuen, det er det, 
der er gået til gratis foredrag og dommerkursus, men gør opmærksom på, at det ikke er aktiviteter vi har hvert år. Vi 
har i år flere ting der har kostet penge end normalt.  
Ove Lyngsie nævner, at det for ham at se, er aktiviteter vi må regne med kommer igen, med mindre vi ikke laver 
den slags aktiviteter mere og ikke udbetaler honorarer, så kan det sandsynligvis balancere med det vi gør, ellers vil 
vi køre vi ind i et tilbagevendende årligt underskud.  
Det er nyt, at vi betaler honorar til dommerne og det er nyt vi betaler honorar til foredrag. Vi har fastlagt en ny 
praksis, som koster nogle penge. Vi har så længe jeg kan huske kun betalt 400 kr. i kontingent og jeg synes vi får 
rigtigt meget for pengene, men har vi vedtaget en praksis der øger udgifterne, må vi også lave tiltag der øger 
indtægterne.  
 
Jens K.L. Jørgensen oplyser, at bestyrelsen har kørt bil for 6.655 kr.  og at der blev kørt ekstra mange kilometer i år 
i forbindelse med Rødovre udstillingen. Jens understreger, at dette regnskabsår har været ekstraordinært dyrt og 
at mange af de udgifter vi har haft, ikke vil optræde til næste år. Jens KL Jørgensen mener ikke at det er 
nødvendigt med en kontingentstigning, fordi vi stadigvæk har 15.000 kr. på kontoen og at vi er meget 
opmærksomme på, at der ikke kan køres med stort underskud i de kommende regnskabsår. 
 
Mads oplyser, at sidste år, der havde vi også dommerhonorar og der havde vi faktisk overskud. Mads håber, at der 
fremover kommer flere arrangementer, med foredrag mm. 
 
Flere giver udtryk for, at noter til regnskabet ville gøre regnskabet mere overskueligt og forhindre længere 
diskussioner under årsmødet. 
 
Herefter diskuteres frem og tilbage om vi skal have brugerbetaling til vores arrangementer, om klubberne f.eks. 
skal betale et vist beløb for at udstille på Rødovreudstillingen eller om vi skal hæve kontingentet. 
 
Jens K.L. Jørgensen runder af med, at der ved Rødovreudstillingen bør der lægges et budget, det havde vi ikke 
været gode nok til denne gang. Der er også den mulighed at lave brugerbetaling ad hoc. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
ad4) Indkommende forslag 
 
Forslag 1 
 
Steen Aage Nielsen, Fototosserne: 
 
Sidste års Rødovreudstilling var en fin udstilling, men vi ønsker, at klubberne får deres egen planche, så man kan 
se, hvad hver klub kan præstere og ikke som sidste år, hvor billederne var spredt ud over det hele. 
 
Claus Djervad oplyser, at sidste års Rødovreudstilling blev en stor succes, som fik meget ros af tilskuere og de 
besøgende. Jeg ved godt, at vi bryder med flere års traditioner, men er det ikke også meningen, at vi skal forny os? 
Ved at give mulighed for at udstille med store formater og ophænge billederne i kategorier, blev der skabt meget 
dynamik til udstillingen og mener ikke vi skal gå tilbage til det gamle system, hvor hver klub fik en planche til 
rådighed med mulighed for selv at hænge 8 billeder op i 30x40 formatet. 
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Der opstår forvirring i forhold til at dette forslag ikke var med i den indkaldelse vi har fået på mail. Forslaget er 
tilføjet det materiale Claus Djervad omdelte ved starten af mødet.  
 
Alt i alt, var der generelt stor tilslutning til, at lave Rødovreudstillingen som vi gjorde sidst, da den var langt mere 
seværdig. Det understreges, at der ikke bør lægges bånd på, hvordan bestyrelsen vælger at lave udstillingen i 
fremtiden, det er helt op til bestyrelsen at bestemme dette. 
 
Der blev herefter stemt om, vi i fremtiden vil have det nye system som vi havde sidst, med frihed for bestyrelsen til 
at bestemme, hvordan udstillingen skal være, eller om vi går tilbage til det gamle system. 
 
Resultatet af afstemningen blev:  
 
Et stort flertal ønskede at fortsætte med det nye system, med frihed til bestyrelsen om at tilrettelægge og udføre 
udstillingen. 
 
Forslag 2 
Steen Jensen – Ølstykke Fotoklub: 
 
Hej Claus 
 
Jeg har siddet og studeret vedtægterne. 

Der står i slutningen af §5 at indkomne forslag, regnskab og budgetforslag udsendes 2 uger før årsmødet. 

Ved gennemgang af min mail kan jeg se at dette heller ikke har været overholdt tidligere år. Mens jeg har deltaget, 
mener jeg ikke at jeg på noget tidspunkt har modtaget regnskab og budget, og da vi for 2 år siden ændrede 
vedtægter efter forslag fra Ølstykke, blev det udsendt til deltagerne 12 dage før mødet. 

Jeg vil som aftalt spørge om det er OK at diskutere og stemme om vedtægtsændringerne, inden vi gør det. Hvis 
det er OK, burde vi måske også overveje at justere punktet med at regnskab og budgetforslag skal udsendes - når 
det alligevel aldrig sker. 

Jeg synes derfor jeg er nødt til også at spørge på forhånd om vi kan godkende regnskabet uden at det er udsendt 
på forhånd. 

En anden ting ang. vedtægterne. Der står at der vælges formand og bestyrelsesmedlem i lige år og 
kasserer/næstformand i ulige år.  
Citat: 

I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, i ulige vælges kasserer/næstformand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Det er fint nok - men så står der bagefter at bestyrelsen konstituerer sig selv. Det mener jeg ikke hænger sammen. 
Hvis årsmødet vælger en kasserer (som vi nu skal), kan bestyrelsen ikke bagefter konstituere sig med en anden 
kasserer. 

Jeg mener at det bør være således at der vælges personer for 2 år. Bestyrelsen kan så bagefter konstituere sig frit 
blandt de valgte medlemmer. Der kan så være en krølle på at der i samme år kun kan vælges 2 personer for 2 år. 
Hvis der ved afgang i utide skal vælges 3 eller 4, skal resten kun vælges for et år. 

Det er nok for voldsomt at få med denne gang, men jeg mener på sigt at det bør justeres. 

Mvh Steen 
 
Steen Jensen (Køge FK) oplyser, at teksten I forslaget var sendt til Claus som kommentarer forud for mødet sidste 
år i hans forventede rolle som dirigent, da han havde konstateret at bl.a. regnskab ikke var sendt ud rettidigt. Da 
det således var mere end et år gammelt, havde han ikke lige gennemskuet at det kom fra ham. 
Claus fik ved et hændeligt uheld lagt det frem som forslag i år, og på en eller anden måde kom der til at stå Steen 
Jensen, Ølstykke. Der var ikke tale om at han havde sendt det ind til mødet i år. 
 
Forslaget bortfaldt , da det viste sig at forslaget ved en fejl havde forvildet sig ind i ”forslagskassen”. 
 
Der bliver henstillet til bestyrelsen, at vedtægterne rettes til, så ordlyden passer og at ændringerne tages med på 
dagsordenen til  næste års repræsentantskabsmøde.  
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Forslag 3 
 
Gorm Skovsted – Rødovre Fotoklub: 
 
1)	  Fælles	  fototur	  evt.	  i	  samarbejde	  med	  fotoblad	  eller	  en	  fotohandler	  som	  så	  vil	  være	  på	  tværs	  af	  fotoklubber.	  Det	  
kunne	  være	  til	  RYD	  i	  Sverige	  hvor	  der	  er	  en	  bilkirkegård.	  
	  	  
2)	  Et	  stort	  arrangement	  f.eks.	  Henrik	  saxgren	  eller	  anden	  fotojournalist	  kommer	  og	  fortæller	  og	  viser	  billeder.	  
	  	  
Rødovre	  godt	  låne	  lokaler	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  150	  mennesker	  med	  lærred	  projektor	  osv.	  Det	  skal	  bare	  forberedes	  
ca.	  4-‐6	  mdr.	  før	  tid.	  
	  
Jenny	  Bergquist	  understreger,	  at	  det	  er	  klubberne	  selv	  der	  står	  for	  planlægning	  og	  udførelse	  af	  arrangementerne.	  
Klubberne	  fremsender	  forslaget	  med	  en	  økonomisk	  overslagsberegning.	  	  
Det	  er	  fint	  med	  en	  masse	  gode	  forslag	  fra	  klubberne,	  men	  det	  er	  ikke	  bestyrelsens	  opgave	  at	  planlægge	  
aktiviteterne	  og	  føre	  dem	  ud	  i	  livet,	  det	  er	  klubberne	  der	  selv	  skal	  forestå	  dette.	  	  
	  
Claus	  Djervad	  oplyser,	  at	  så	  vidt	  han	  ved,	  støtter	  RNF	  ikke	  kommercielle	  interesser	  er	  involveret	  (fotohandlere,	  
fotoblade	  eller	  lign.)	  Dermed	  er	  de	  ikke	  sagt,	  at	  man	  kan	  stå	  for	  enkelte	  arrangementer	  af	  den	  slags,	  det	  må	  være	  
en	  beslutning,	  der	  tages	  her	  på	  repræsentantskabsmødet.	  Det	  er	  normalt	  klubberne	  der	  står	  for	  sådanne	  
arrangementer	  og	  RNF	  støtter	  op	  med	  et	  evt.	  tilskud,	  vi	  opfordrer	  alle	  klubber	  til	  at	  lave	  arrangementer,	  der	  er	  
økonomisk	  bæredygtige,	  vi	  yder	  så	  et	  tilskud	  på	  1-‐2000	  kr.,	  men	  betinger	  at	  klubberne	  selv	  forsøger	  at	  skabe	  en	  
indtægt	  på	  det	  pågældende	  arrangement.	  	  
Vil	  man	  lave	  et	  større	  arrangement	  med	  f.eks.	  Henrik	  Saxgren,	  Jan	  Grarup	  eller	  andre	  store	  navne,	  der	  kan	  have	  
en	  fælles	  interesse	  for	  alle	  klubberne	  og	  hvor	  man	  ønsker	  et	  større	  tilskud,	  skal	  et	  sådant	  forslag	  forelægges	  
repræsentantskabet	  til	  godkendelse	  eller	  også	  tage	  ideen	  op	  med	  brugerbetaling.	  
	  
Der	  sættes	  tvivl	  om	  at	  punktet	  her	  er	  et	  egentligt	  forslag.	  	  Forslagene	  er	  sendt	  til	  formanden,	  som	  så	  skal	  kontakte	  
og	  vejlede	  klubben	  om	  proceduren	  i	  RNF.	  	  
	  
Claus	  Djervad	  oplyser,	  at	  forslagene	  er	  kommet	  efter	  hans	  opfordring	  til	  kontaktpersonerne	  om	  at	  komme	  med	  
forslag	  til	  årsmødet.	  
	  
Der	  er	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  nogle	  gode	  forslag	  og	  at	  Claus	  bør	  svare	  Gorm	  Skovsted	  med	  den	  udemærkede	  
begrundelse	  han	  giver	  her	  på	  mødet,	  så	  det	  bliver	  belyst,	  om	  der	  er	  økonomi	  i	  det	  mm.	  
	  
Der	  er	  enighed	  om,	  at	  der	  ikke	  kan	  stemmes	  om	  forslaget	  og	  at	  Claus	  kontakter	  Gorm	  Skovsted.	  
	  
Forslag 4 
René	  Wedel,	  Herlev	  Fotoklub:	  
	  

1) Genoplivning	  af	  dommeruddannelsen	  –	  vi	  har	  behov	  for	  flere	  kalifiserede	  dommere	  til	  klubbernes	  interne	  
konkurrencer.	  

2) Erfaringsudveksling	  omkring	  hvad	  klubberne	  har	  gjort	  og	  vil	  gøre	  for	  at	  få	  flere	  og	  gerne	  yngre	  
medlemmer.	  

	  
Ad1)	  Claus	  Djervad	  oplyser,	  at	  dette	  forslag	  ikke	  er	  kommet	  ind	  rettidigt,	  men	  at	  han	  har	  valgt	  at	  tage	  det	  med,	  da	  
det	  har	  noget	  væsentligt	  i	  sig.	  Forslaget	  vil	  ikke	  være	  i	  det	  materiale	  der	  er	  sendt	  ud	  til	  jer,	  men	  det	  ligger	  i	  det	  
materiale	  jeg	  har	  omdelt	  her	  i	  dag.	  
	  
Ove	  Lyngsie	  mener	  ikke,	  at	  vi	  skal	  afvise	  forslaget,	  bare	  fordi	  det	  er	  indsendt	  for	  sent.	  	  
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René	  Wedel	  har	  forstået,	  at	  der	  faktisk	  har	  været	  afholdt	  et	  dommerkursus	  for	  nylig,	  men	  det	  var	  gået	  forbi	  ham.	  
Claus	  oplyser,	  at	  kurset	  har	  været	  annonceret	  flere	  gange,	  men	  det	  må	  være	  en	  lidt	  sårbar	  vej	  det	  er	  kommet,	  for	  
flere	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  ikke	  kommet	  videre	  til	  dem.	  
	  
Ove	  Lyngsie	  oplyser,	  at	  med	  hensyn	  til,	  hvem	  der	  kommer	  med	  til	  dommerkurserne,	  er	  det	  korrekt,	  at	  kurset	  er	  
blevet	  annonceret	  og	  sendt	  ud	  til	  kontaktpersonerne,	  som	  så	  skal	  sørge	  for	  at	  give	  det	  videre	  så	  klubben	  bliver	  
informeret.	  Det	  er	  så	  klubberne	  der	  selv	  vælger	  max	  2	  bedst	  egnede,	  dem	  der	  har	  et	  alment	  godt	  billedsyn	  og	  har	  
gode	  kommunikationsevner	  til	  dommergerningen	  og	  så	  tilmelde	  dem	  kurset.	  
	  
Hverken	  Jørgen	  eller	  Ove	  kender	  medlemmerne,	  og	  er	  der	  noget	  de	  ikke	  ønsker,	  så	  er	  det	  at	  forurene	  
dommerlisten	  med	  nogen,	  der	  dybest	  set	  ikke	  burde	  være	  der.	  Det	  er	  klubbernes	  ansvar,	  at	  vælge	  de	  bedst	  
egnede.	  
	  
Der	  spørges	  om	  der	  er	  planlagt	  flere	  dommerkurser?	  Ove	  svare	  at	  det	  er	  der	  ikke	  fordi	  Jørgen	  har	  tilkendegivet,	  at	  
han	  ikke	  ønsker	  at	  være	  med	  mere,	  Ove	  ved	  ikke	  om	  Jørgen	  kan	  lokkes	  til	  det	  igen,	  men	  det	  er	  i	  alle	  tilfælde	  ikke	  
noget	  der	  kører	  hvert	  år.	  
	  
Ad2)	  Erfaringsudveksling	  
Det	  oplyses,	  at	  flere	  af	  fotoklubberne	  her	  har	  deltaget	  i	  et	  erfaringsudvekslingsmøde	  i	  Aarhus	  arrangeret	  af	  ISO	  
8000.	  På	  mødet	  fortalte	  hver	  klub,	  hvad	  de	  lavede	  og	  hvad	  de	  gjorde	  for	  at	  få	  nye	  medlemmer	  til	  klubben	  samt	  
meget	  andet,	  der	  var	  relevant	  stof	  for	  fotoklubberne.	  Det	  havde	  været	  en	  rigtig	  god	  dag	  med	  en	  masse	  gode	  
emner.	  Der	  var	  enighed	  om	  på	  udvekslingsmødet,	  at	  gøre	  det	  igen.	  Ølstykke	  og	  Halsnæs	  fotoklub	  meldte	  sig	  til	  stå	  
for	  et	  nyt	  arrangement	  til	  næste	  år.	  Klubberne	  vil	  blive	  informeret,	  når	  og	  hvis	  alt	  kommer	  på	  plads.	  	  
	  
Der	  klages	  over,	  at	  der	  er	  flere	  punkter,	  som	  ikke	  er	  med	  på	  den	  udsendte	  dagsorden	  og	  at	  det	  virker	  rodet.	  Inen	  
er	  punktet	  her	  som	  heller	  ikke	  er	  et	  forslag	  der	  kan	  stemmes	  om,	  derfor	  burdet	  punktet	  have	  været	  taget	  op	  
under	  eventuelt,	  så	  der	  kunne	  snakkes	  om	  det	  der	  i	  ro	  og	  mag.	  
	  
Claus	  Djervad	  indskyder,	  at	  der	  med	  hensyn	  til	  nye	  tiltag	  for	  at	  få	  ungdommen	  på	  banen	  i	  klubberne,	  er	  mange	  
produktionsskoler	  har	  en	  fotolinje	  på	  deres	  skema.	  Dem	  kunne	  man	  evt.	  kontakte	  og	  få	  en	  aftale	  om	  et	  eventuelt	  
samarbejde.	  
	  
Claus	  er	  enig	  i,	  at	  disse	  2	  punkter,	  skulle	  have	  været	  behandlet	  under	  eventuelt,	  da	  det	  ikke	  er	  egentlige	  forslag,	  
der	  kan	  stemmes	  om. 
 
ad5) Budget og fastsættelse af kontingent 
 
Jens KL Jørgensen starter med at oplyse, at den udgave af regnskabet der er delt ud, er fra før mødet med 
revisoren og er ikke blevet tjekket med bestyrelsen.  
 
Jens KL Jørgensen oplyser også, at han har budgetteret med en udstilling, med udgifter til RNF arrangementer og 
et lille overskud, hvis vi bibeholder kontingentet på 400 kr. Jens foreslår, at kontingentet bibeholdes. 
 
Det diskuteres herefter i forsamlingen, om vi ønsker flere aktiviteter I RNF regi, og om der i så fald er brug for flere 
penge på budgettet til at gøre godt med og om hvorvidt kontingentet skal stige eller ej. 
 
Der var en længere diskussion, om der skulle gives et tilskud, eller om vi skulle gå tilbage til underskudsordningen 
(som vi har haft tidligere) til klubbernes arrangementer i RNF regi. 
 
Herefter blev der afstemning om kontingentet skulle stige eller bibeholdes på 400 kr. 
 
Resultatet af afstemningen blev, at kontingentet stiger med 100 kr. så kontingentet herefter ligger på 500 kr. om 
året. 
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Budgettet for kommende sæson blev herefter godkendt.  
 
ad6) Valg til bestyrelsen 
 

Valg til bestyrelsen faldt som følger: 
  
Formand   Claus Djervad blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem  Jesper Terkildsen blev genvalgt  
Billedsekretær   Astrid Tyge Nielsen 
Suppleant   Jenny Bergquist blev genvalgt. 
 
ad7) Valg af revisor.  
 
Ole Knudsen blev genvalgt.  
 
ad8) Kommende sæsons konkurrencer blev fastsat som følger: 
 
Papir 1  
Upload start  mandag   6. aug.    2018 
Indlevering slut  mandag  17. sept.  2018 
Bedømmelse  onsdag  24. okt.     2018 (Torstorp Fotoklub)  
 
Digital 
Upload start  mandag  17. sept.   2018 
Indlevering slut  mandag  15. okt.     2018 
Bedømmelse  mandag  26. nov.    2018  (Kronborg Fotoklub) 
 
Papir 2 
Upload start  mandag   7. jan.     2019 
Indlevering slut  mandag   4. Feb.    2019 
Bedømmelse  torsdag  14.Marts   2019 (Negativ Roskilde) vi afventer bekræftelse 
 
Serier 
Upload start  mandag 11. feb.     2019 
Indlevering slut  mandag 11. marts. 2019 
Bedømmelse  tirsdag   23.april     2019 (Køge Fotoklub)  
 
Repræsentantskabsmøde 22. maj 2019 
 
 
ad9) Eventuelt  

 
Der opfordres til at klubbernes kontaktpersoner strammer op og sørger for at den information/de oplysninger de får 
fra RNF, bliver sendt ud til deres medlemmer i klubben. 
 
Per I Christiansen håber, at alle har planlagt og reserveret den 2. juni 2018 til Mellem sund og bælt i Brønden. 
 
Det foreslås, at RNF,s hjemmeside laver et link til ”aktuelt lige nu” og her lagde alle de informationer der er blevet 
sendt ud, og at siden bliver lavet, så den tilpasser sig efter hvilket medie den bliver læst fra. Dette for at undgå at 
teksten ikke løber over hinanden og ikke kan læses ordentligt. 
 
Claus oplyser, at Jesper Terkildsen er ved at re designe hjemmesiden og at bestyrelsen ønsker, at der kommer 
nogle felter på forsiden vedr. Nye arrangementer, som aktivt kan vælges fra.  
 
Mads Henriksen opfordrer til, at vi ikke diskuterer hjemmesidens indhold, når Jesper ikke er til stede på mødet, 
men foreslår, at de som har forslag og kommentarer til hjemmesiden kontakter Jesper med deres forslag. Jesper er 
meget åben for nye forslag til hjemmesiden. 
 
Der opfordres til, at resultaterne fra bedømmelserne ikke bliver frigivet til medlemmerne, før bedømmelsen er 
foregået. 
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Der bliver spurgt, om ikke dommerlisten skal opdateres? Claus oplyser, at dommerlisten er blevet revideret og 
sendt ud til klubberne efter sidste dommerkursus. 
 
Claus informerer om den nye persondatapolitik (GDPR). I har i dag fået omdelt en skabelon til som Claus har 
tilpasset til RNF. Claus vil sende skabelonen til klubberne som herefter kan tilpasse den deres behov.  
 
Claus understreger, at det er et lovkrav, at klubberne skal have en politik omkring dataopbevaring og den 
nemmeste måde at lave det på, er ved at lave en side på klubbens hjemmeside der hedder privatlivspolitik. 
 
Det bemærkes, at alle klubmedlemmer aktivt skal acceptere, at vi har deres telefonnummer adresser mv. 
 
Der bliver gjort opmærksom på, at RNF’s privatlivspolitik i forhold til at sende data med personlige oplysninger ud til 
klubberne, hidtil har været, at de klubber, der har brug for dommerlisten mm. skal rette henvendelse til formanden, 
som herefter kan sende oplysningerne til rette vedkommende. 
 
Claus lukker mødet og siger tak for god ro og orden. 

 
Næste Repræsentantskabsmøde bliver den 22. Maj 2019, med Ølstykke Fotoklub som værter 
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