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SAMMENSLUTNINGEN AF FOTOKLUBBER I STORKØBENHAVN OG PÅ SJÆLLAND 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
6. februar 2020 kl. 18:30 til ca. 21:15 i Genbrugscentralen, Timianhaven 7 
ref.: Jørgen 
 
Deltagere: Claus Djervad (CD), Jesper Therkildsen (JT) og Jørgen Jakobsen (JJ). Fine 
Holten havde meldt forfald. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Meddelelser fra formanden (CD) 

a. ”Vi har ingen billedsekretær, men …” formuleres om 
b. Skal vi annoncere for et arrangement 

3. Meddelelser /Økonomisk status ved kasserer (JJ) 
4. Meddelelser fra andre 
5. Forslag 
6. Beslutninger - tiltag 

a. Har vi gjort hvad vi lovede, eller har vi glemt noget? 
b. Optakt til Papir 2 v/ Claus (CD) 

7. Eventuelt 
8. Næste bestyrelsesmøde hos? 

 
Ad pkt. 1: JJ meldte sig frivilligt som referent 
--  
Ad pkt. 2a: CD’s oplæg til sidste møde ”Udfordringer”, som blev behandlet grundigt 
dér, blev fremlagt i en yderligere revideret udgave, som FH, JJ og efterfølgende CD 
havde behandlet videre på. Vi kom på mødet frem til en endelig udgave, som på stedet 
blev rundsendt til bestyrelsen. Kommentarer sendes til CD senest på mandag d. 10. 
februar, herefter udsender CD det til kontaktpersonerne.  
 

Dokumentet ”Billedsekretærens opgaver i fremtiden” med otte specifikke 
opgavebeskrivelser skal udsendes sammen med indkaldelse til årsmøde / 
repræsentantskabsmøde i maj.  
 

Den charmeoffensiv, som CD og JT vil effektuere for de klubber, vi ikke ser så meget til 
i konkurrencerne, blev udskudt til efter repræsentantskabsmødet, i praksis til efteråret 
’20.  
 

Som bidrag til den lange, triste historie om vandrepokalen, kunne CD meddele, at 
messingskiltene var lasergraveret og modtaget, og der er desuden indkøbt et antal 
ekstra plader til at gravere nye navne på. Træpladen, som skiltene skal limes på, er 
imidlertid netop flækket for ham, og den vil blive forsøgt repareret - eller udskiftet til en 
ny plade af hårdere træ.  
 

Ad pkt. 2b: CD havde modtaget en opfordring til at rundsende information om et Astro-
foredrag i Fanefjord Skovpavillion på Møn. Vi var enige om, at det var et godt initiativ, 
og tilsluttede os, at CD kunne udsende det. JJ havde allerede udsendt det til sin klub. 
Vi diskuterede, om rent kommercielle arrangementer også skulle annonceres via 
RNFoto, hvilket CD ikke mente. JT nævnte, at den arrangerende klub i givet fald burde 
modtage en erkendtlighed, fx procenter fra de optrædende, hvis formålet med 
arrangementet er helt eller overvejende kommercielt.   
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Ad pkt. 3: JJ havde netop udsendt regninger for deltagelse i Papir 2 til de deltagende 
klubber, og pengene strømmer ind. Inden udsendelsen havde han lavet et ”Overslag 
over regnskab 2019-20” og sendt det ud, og det ser fornuftigt ud med et forventet 
underskud på ca. 7200 kr. - hvilket skal holdes op mod prisen for det nye 
konkurrencemodul på 8000 kr. Der stod inden alle indbetalingerne 19.908,43 kr. i 
banken.  
 
Ad pkt. 4: Som den eneste øvrige tilstedeværende fortalte JT, at de protrætter han 
havde taget til bestyrelsesmødet i december, nu var blevet fundet, og de ville finde 
deres vej til hjemmesiden pr. snart. Han mente, at der var behov for hyppigere 
opdateringer af nyhederne på hjemmesiden - især nyt om konkurrencerne, og CD 
nævnte, at typerne i hjemmesidens tekster bør være større - især af hensyn til de ældre 
medlemmer.  
 

JT kunne meddele, at der ikke var særlig mange, som havde meldt sig ind i Region 
Nord-facebook (lukket gruppe) eller bedt om at komme på mailinglisten med nyheder. 
Han mente ikke, at der for tiden er behov for yderligere markedsføring af de to tiltag.  
 
Ad pkt. 5: JJ havde på sidste møde glemt at foreslå, at vi lempede formatkravene til 
digitale billeder i konkurrencereglerne, således at højkantbilleder ikke var begrænset til 
det aktuelle ”W max 1920pix, H max 1080pix”, men at det blev formuleret, så den 
største dimension skal være højest 1920pix. SDF har en glimrende formulering i 
reglerne for Den Nationale. Det forslag blev vedtaget, og både CD og JT vil rette 
hjemmeside og konkurrenceregler til. (og måske skrive en lille nyhed om det til 
hjemmesiden?) 
 

Ad pkt. 6: CD fortalte, at han sammen med repræsentanter fra Halsnæs FK havde 
gennemgået billederne til papir 2, og det havde taget lige under 2 timer. Han havde 
diskvalificeret enkelte billeder, som var monteret på tyndt papir, men undladt at 
diskvalificere billeder med hjemmelavede etiketter, som havde både autor navn og klub 
anført. Halsnæs ville godt påtage sig at fremstille præsentation / diasshow til 
bedømmelsen. 
 

CD fortalte desuden, at Tage Blach Kern havde bekræftet, at han kunne være 
billedsekretær for sæsonens sidste konkurrence, serier. Der kan afleveres én (1) serie 
pr. autor. 
 

Julefrokost-middags-arrangementet bliver på Toldbod Bodega d. 21. februar. 
 

JJ havde ikke fået respons fra Ragne Sigmund; han blev opfordret til at tage kontakt til 
SDF, som havde haft held til at invitere hende til landsmødet i ’18. Punktet førte til, at 
vi diskuterede andre forslag til, hvem vi kunne invitere til at holde oplæg på et Region 
Nord-arrangement, evt. et jubilæumsarrangement. Forslag kan sendes til bestyrelsen, 
helst med en angivelse af, hvilket honorar der blev betalt. 
 
Ad pkt. 7: Der kom ikke nye, interessante oplysninger frem under dette punkt.  t 
 
ad pkt. 8: Næste møde afholdes hos Jørgen i Lyngby, torsdag d. 14. maj kl. 19:00. 
      
      ref. JJ 
      


