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MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE 
RNFoto 

 
Referat af: Bestyrelsesmøde RNFoto 
Sted: Hos Jenny Dato: 29. januar 2019 Kl. 19:00 
Deltagere: Claus Djervad, Jens Jørgensen, Astrid Tyge Nielsen, Jenny Bergquist 
Referent: Jenny Bergquist 
 
  
Dagsorden 1. Valg af referent 

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

   
Ad 1 Valg af referent  Jenny 
Ad 2  

1. Ny klub tilmeldt RNF v/Claus 
2. Projektor v/Claus 
3. Billedsekretær v/Astrid 
4. Hjemmesiden v/Jesper (Claus) 
5. Regnskab v/Jens 

 

 
1. Egedal Fotoklub – Stenløse 
 
2. Vores projektor har været til gennemsyn for fejl hos DVC. 

DVC fandt ingen fejl. Vi går ud fra, at det er en periodisk 
fejl eller løs en forbindelse ved værtens kabler.  
 
Vi er enige om at vi bruger projektoren som den er og 
afventer om fejlen evt. opstår igen. 
 

3. Billeder til Papir 2 er på vej, pt. er der modtaget 158 
billeder.  
 
Der har været problemer omkring FTP-en. Jesper vil hjælpe 
Astrid med at løse problemet. 
 
 

4. Siden kører som den skal. 
 
De seneste referater fra bestyrelsesmøderne skal op på 
hjemmesiden. 
 
Astrid regner med, at Jesper ligger ny tekst på 
hjemmesiden. 
 
 

5. Regnskabet ser godt ud. Status på regnskabet, der står 
24.000 kr. på kontoen. 
 
Nogle klubber skal rykkes for kontingent og nogle 
medlemmer har ikke betalt gebyret ved konkurrencer. 

 
 

Ad 3  
1. Papir 2 
2. Serier 

 
 

 
1. Papir 2 kører som den skal og der er snart deadline for 

upload/aflevering. Astrid har haft kontakt med 
dommeren. 

2. Upload til serier starter den 14. februar. 
Konkurrencereglerne for serier er nu ændret så hver 
autor kun må deltage med en serie. 

 
Ad 4  

Der var ingen forslag 
 

 

Ad 5  
Eventuelt 

 

 
Vi havde en længere snak om, hvordan vi kunne få klubberne til at 
stå for arrangementer i RNF-regi. 
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Vi har før omdelt et skriv til klubberne omkring emnet, men uden 
synderlig resutater. 
 
Det blev foreslået at bestyrelsen på årsmødet skulle tage emnet op 
igen, men denne gang komme med et par konkrete forslag. Det 
kunne være forslag til et par navngivne foredragsholdere og et 
forslag om afholdelse et fotorally. 
 
Vi ville gå hjem og tænke over evt.andre forslag og og tage det 
med til næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 

Ad 6 Næste møde  
7.maj 2019 hos Jens 

   
 
 
 

I date tilfælde tager vi ikke højde for om det er et gennemførligt arrangement, men yder 
alene tilskuddet hvis arrangementet forsøges gennemført. 
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Sammenslutningen	af	fotoklubber	i	Nordsjælland	og	Storkøbenhavn	

	

	

	 20.	juni	2017	

Underskudsdækning	eller	arrangementsstøtte?	
	

I	dønningerne	af	det	kuldsejlede	foredrag	med	Jan	Grarup,	har	jeg	spekuleret	på,	om	vi	har	
grebet	det	forkert	an.	

Jeg	har	studeret	de	ældre	referater,	for	at	finde	første	gang	der	nævnes	underskudsdækning,	
hvilket	var	i	2006.	

I	samme	referat	henvises	til	at	”Mellem	Sund	og	Bælt”	kunne	søge	om	arrangementsstøtte.	

Et	andet	referat	fra	2010	nævner	det	i	formandens	beretning:		

”På	vores	sidste	bestyrelses	møde	var	der	enighed	om	at	vi	 i	 fremtiden	 ikke	tager	 initiativ	til	
ekstra	aktiviteter	med	fremmed	foredragsholder,	men	vi	vil	støtte	den	klub	der	tager	initiativ	
til	en	sådan	aktivitet	og	har	hertil	afsat	i	vores	budget	kr.	2000	til	underskudsdækning”.	

Der	er	i	udstillingskataloget	fra	Rødovre	Bibliotek	2013	igen	en	passus	om	
underskudsdækning:	

“RNFoto’s	aktiviteter	hviler	økonomisk	næsten	i	sig	selv.	En	betydelig	del	af	kontingentet	står	
derfor	til	rådighed	for	medlemsklubberne	til	underskudsdækning	for	fælles	aktiviteter.	

Dette	 tilgodeser	 små	klubber,	 som	herved	kan	arrangere	aktiviteter,	de	ellers	 ikke	ville	have	
økonomisk	mulighed	for	at	påtage	sig”.	

Herefter	er	der	ikke	flere	henvisninger	til	underskudsdækningen	I	referaterne	før	vi	I	2017	
tager	det	op	igen	i	vores	opfordring	til	klubberne.	

Spørgsmålet	er	så,	skal	vi	justere	på	beløbet	fremadrettet	–	med	risiko	for	at	det	bliver	
indregnet	i	budgettet,	eller	skal	vores	svar	være	mere	direkte,	når	vi	ser	et	budget	der	ganske	
åbenlyst	er	for	optimistisk,	og	derfor	bør	følges	af	et	afslag?	

I	tilfældet	med	Jan	Grarup-arrangementet	havde	Jan	Andersen	tydeligvis	kalkuleret	med	et	
tilskud	til	arrangementet,	af	en	størrelse	jeg	kun	kan	gætte	om.	Da	han	bliver	opfordret	til	at	
søge	medfinansiering	fra	anden	side,	vælger	han	i	stedet	at	aflyse	arrangementet.	

Vores	opgave	
Vores	opgave	må	derfor	være	at	få	defineret	så	klart	som	muligt	at	der	er	tale	om	en	
underskudsdækning,	der	træder	i	kraft,	hvis	arrangementet	rammes	af	et	større	frafald	af	
betalende	deltagere.	Dette	kunne	være	grundet	et	voldsomt	snefald	i	juni	måned,	uventet	
skybrud	der	forhindrer	fremkommelighed	eller	andre	årsager	der	har	karakter	af	force	
majeure.	

Arrangementsstøtte	
Alternativt	skal	vi	lægge	op	til	at	vi	støtter	et	projekt	med	en	kontant	sum,	der	enten	er	fast	og	
ikke	fravigelig,	eller	er	fleksibel,	og	skal	fastsættes,	eventuelt	som	en	procentdel	af	de	
forventede	omkostninger	ved	afholdelsen	af	et	arrangement.	

Bilag 1 
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Bilag 2 

 
 

 18. juni 2017 
 

Der udsendes løbende plakater om de enkelte arrangementer 

Sammenslutningen af fotoklubber i S
to

rk
øbenhav

n og på Sjæ
lla

nd

Velkommen til sæson 2017-2018 
Der er i RNFoto regi planlagt følgende aktiviteter 

 
 

 
RNFoto holder igen i år udstilling på Rødovre Bibliotek 
  Ophængning tors. 26-10-2017 
Udstilling på Rødovre Bibliotek Fernisering lør. 28-10-2017 
  Nedtagning man. 20-11-2017 

 
Mere info om dette arrangement kommer. 

 
 

 
 
NB. Alle bedømmelser starter kl. 19:30 
 
 Upload start man. 7-08-2017 
Papir 1 konkurrence: Torstorp Fotoklub Sidste indlevering man. 11-09-2017 
 Bedømmelse ons. 25-10-2017 
 

 Upload start  man. 18-09-2017  
Digital konkurrence: Fotoklubben Kronborg Sidste indlevering man. 16-10-2017 
 Bedømmelse man. 27-11-2017 

 
 Upload start  man. 8-01-2018 
Papir 2 konkurrence: FK Negativ Roskilde Sidste indlevering man. 5-02-2018 
 Bedømmelse tirs. 13-03-2018 

 
 Upload start  man. 12-2-2018  
Serier konkurrence: Køge Fotoklub Sidste indlevering man. 12-3-2018 
 Bedømmelse  tors. 19-4-2018 
 
 
 
Repræsentantskabsmøde: Ølstykke Fotoklub Onsdag d. 23/5-18 

 
 
 


