
 

 

Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland 

REFERAT 
Mødedato |Tidspunkt 13. juni 2019 | 13:00 | Mødested Café Crema, City 2 

Møde indkaldt af Claus Djervad 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Referent Yvonn Djervad 

  

Deltagere 

Claus Djervad (CD), Jørgen Jakobsen (JJ), Fine Holten (FH), Jesper Therkildsen (JT) 

 

EMNER PÅ DAGORDEN 

Valg af referent 

Åbning af mødet 

Bestyrelsen præsenterer sig selv 

Åbne punkter 

Opdatering af referat fra årsmødet (bilag 1) 

Gennemgang af forretningsorden (bilag 2) 

Hjemmesiden – fornyelse af konkurrencemodulet 

Ændring af konkurrencekonceptet (bilag 3) 

Billedsekretær – hvor står vi 

Drøftelse af dokument ”Skal RNF nedlægges” (bilag 4) 

Forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag 

Eventuelt 

Næste møde 

 

Åbning af mødet v/ Claus Djervad 

 CD åbnede mødet 

Jørgen fremlagde et bankdokument der blev underskrevet af alle 

medlemmer i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen præsenterer sig selv 

Claus Djervad (CD), formand 

 

Claus blev spurgt hvorfor han var formand, og han fortalte at han 

var blevet headhuntet af Jørgen Bresson mere end et år inden Jørgen 

gik af.  



Side 2 

Bestyrelsen præsenterer sig selv 

Står forrest når der er konkurrencer, ser til at love og regler bliver 

overholdt og videregivet til vores medlemmer.  

Laver og vedligeholder klublister, foredragsholderlister og 

dommerlister til intern brug af klubberne. 

Jesper Therkildsen (JT), 

webmaster 

 

Er som den eneste i bestyrelsen arbejdsramt, og har derfor begrænset 

tid. Er formand i FK Negativ, Roskilde. Jørgen spurgte om hjælp til 

at forstå hjemmesiden. JT fortalte at han har fornyet hjemmesiden 

omtrent hvert andet år. Jesper laver webdesign som hobby. Synes at 

det har givet nogle gode kontakter at være med i bestyrelsen. 

Sidder som formand i afdelingsbestyrelsen i boligforeningen, hvor 

der er 400 lejemål 

Jørgen Jakobsen (JJ), kasserer 

 

Medlem af Herlev fotoklub i over 30 år. Kasseser i 24 år. Har lavet 

overdragelse sammen med den tidligere kasserer. Forventer at have 

fuldt tilgang til banken indenfor kort tid. 

Interessen er at spille rockmusik, det sker om torsdagen 

Fine Holten (FH), 

bestyrelsesmedlem 

FH oplyser at hun ikke længere er på arbejdsmarkedet, men at det 

ikke betyder at hun ikke er en travl person  

Hun har været medlem af KFAK de sidste 5 år, hvor hun sidder i 

bestyrelsen.  

 

Åbne punkter 

Opdatering af referat fra årsmødet 

(bilag 1) v/Claus Djervad 

Referat af årsmødet blev omdelt der var dog indsneget sig en 

dato fejl som vil blive rettet. 

Små rettelser blev vendt og godkendt. 

Gennemgang af forretningsorden 

(bilag 2) v/Claus Djervad 

Forretningsorden blev omdelt og diskuteret 

Referater skal ikke godkendes ved næste møde, men rundsendes 

og godkendes via mail 

 

CD havde rettet noget i forhold til gamle, og der blev diskuteret 

og foreslået yderligere rettelser. CD indfører disse, og 

rundsender til bestyrelsen. 

Forslag 

Det blev foreslået at man skulle gøre 

det muligt for klubbernes 

medlemmer at tilmelde sig 

informationer fra RNFoto på 

hjemmesiden 

Der er en opfattelse af, at der er medlemmer i klubberne, der 

ikke modtager de informationer som RNF sender ud. 

Det kunne derfor være en mulighed at man kunne tilmelde sig 

relevante informationer på hjemmesiden. 

Webmaster kan lave en funktion så man kan tilmelde sig dette 

direkte på hjemmesiden 



Side 3 

Åbne punkter 

Der blev gjort opmærksom på at punktet om 

underskudsdækning ikke var klart. Det blev diskuteret igennem, 

og man blev enige om at underskudsdækning gives ud fra et 

fornuftigt budget, og beløbet ikke bør overstige kr. 2000 

Afsnittet om et forretningsudvalg og alle henvisninger til et 

sådant blev slettet. 

Det blev besluttet at lave felter til underskrift af alle medlemmer 

i bestyrelsen. 

Der blev informeret om fremgangsmåden ved brugen af mails 

internt i bestyrelsen. 

Mail til billedsekretæren går indtil videre til formanden 

Punktet om dagsorden rettes fra skal til bør som minimum holde 

4 møder. 

Der blev spurgt om det var nødvendigt at mødes så ofte. 

Svaret er, at ikke alle formulerer sig lige godt, og det altid er 

bedre at se hinanden i øjnene og at man derfor har valgt at 

mødes så ofte, og in persona. 

Der blev informeret om kutymen omkring bestyrelsesmøderne. 

Det blev forklaret at man som minimum bør holde møder i 

forbindelse med konkurrencer, og ved eventuelle 

særarrangementer. 

Hjemmesiden Jesper forklarede noget om teknikken og vores domæne på RN 

Hjemmesiden – fornyelse af 

konkurrencemodulet  

v/Claus Djervad 

Bedre upload modul end det vi har – lig det der er mellem Sund 

og Bælt. Blandt andet vil BS slippe for at sidde at nummerere 

billederen. Autor får nummeret når han tilmelder sig, så det hele 

tiden holdes sammen 

Der blev diskuteret et nyt system til konkurrencerne 

Det vil koste kr. 8000,- i opstart det første år, og derefter kr. 

2000,- om året. 

Jesper foreslår et teknisk møde, så man kan se hvordan det 

fungere 

Vi har haft stor glæde af at det ligger i en undermappe 

CD og JT tager møder med Henrik om hvordan man bedst kan 

udvikle systemet så det tilpasses RNFoto 

Ændring af konkurrencekonceptet 

(bilag 3) v/Claus Djervad 

Det blev foreslået at indkøbe og implementere et nyt 

konkurrencemodul fra Henrik Bering. 

Claus informerede om dette og fremhævede nogle positive 

punkter: 

Trækning af lister til status og resultater kan gøres direkte i 

systemet. 



Side 4 

Åbne punkter 

Brugerne opretter sig selv, og kan genbruge denne profil til 

fremtidige konkurrencer. 

FH synes det ville være dejligt og mere enkelt hvis der var en 

genkendelse af fremgangsmåden mellem de forskellige 

konkurrencer  

Det blev besluttet at arbejde videre med projektet, men at man 

skulle forhøre sig hos SDF hvordan deres upload foregår, og 

hvad deres system har kostet 

CD forhører sig hos SDFs billedsekretær og JT forhører sig hos 

SDFs webmaster for info om brugbarheden 

CD fortæller at Per har lavet et oplæg om en ny udformning af 

konkurrencekonceptet som vil lette arbejdet som billedsekretær 

– oplægget sendes til bestyrelsen 

Hvis vi beslutter at gå videre med nyt system, tilbyder Per fra 

Brøndby Strand Fotoklub, der de sidste år 4 år har stået bag 

Mellem Sund og Bælt, at tage sig af det administrative det 1. år 

Det blev drøftet at det ville være en fordel, hvis aflevering af 

billeder var nogenlunde midt i RNFs dækningsområde, så man 

ikke skulle til Stevns for at aflevere billeder. Det blev besluttet at 

tage det op igen, når der er fundet en billedsekretær 

Billedsekretær – hvor står vi Ifølge CDs opfattelse er det slået op til at være en større opgave 

end det i virkeligheden er, ikke mindst af de tidligere 

billedsekretærer. 

Vi kan lette arbejdet, og håber derved at det kan være bedre 

Det blev vedtaget at indføre, at hvis man ville vide mere om 

opgaven, kunne man kontakte formanden. 

Det blev drøftet om man allerede nu skulle aflyse Papir 1, og det 

blev vedtaget at gøre det til august, hvis der ikke forinden var 

fundet en ny billedsekretær. 

Tage fra Albertslund FK har foreslået at der bliver taget kontakt 

til den der stod for udstillingen i Rødovre fotoklub – og høre om 

han kunne være interesseret 

Drøftelse af dokument ”Skal RNF 

nedlægges” (bilag 4) 

Der var enighed om at overskriften skulle ændres til noget 

positivt 

Det blev diskuteret hvordan en ny skrivelse til klubberne skulle 

udformes, og man var enige om at den overordnede form skulle 

holdes i positive vendinger, men alligevel skulle budskabet 

skinne igennem, at får vi ikke en billedsekretær, så fungerer 

RNF ikke som det skal, for uden konkurrencerne, forsvinder 

grundlaget for sammenslutningen. 

Der blev talt om at bruge informationen om at RNF er den 

største danske sammenslutning af klubber i øjeblikket. 



Side 5 

Åbne punkter 

Det blev vedtaget at man gik hjem og arbejdede videre på et nyt 

opslag, som skal ud snarest. 

JJ rettede i det omdelte dokument, da han ikke havde tid til at 

fremsende før han igen fik kontakt med en computer. 

 

Næste møde 

Hvor og hvornår Jesper, torsdag den 1. august kl. 18:30 

Nærmere stedangivelse kommer 

 


