Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland

Beslutningsreferat af Zoom-bestyrelsesmøde
19. november 2020 kl. 19:00 til 19:45 med Zoom, hvor deltagerne sad hjemme med hver
deres skærm
Deltagere: Steen Andresen (SA), Jesper Therkildsen (JT), Fine Holten (FH) og Jørgen
Jakobsen (JJ), som virkede som mødeleder. Claus Djervad (CD) kunne ikke deltage på
grund af sygdom.
Dagsorden:
1) Afholdelse af bedømmelsen af Digital, herunder
a) forberedelse af billedshow
b) hvem deltager i mødet hos KFAK
c) vin og honorar til dommeren, Per Valentin
d) certifikater og diplomer
2) Vingaver til dommerne i sæsonens øvrige konkurrencer
3) Skrivelse til klubberne om at aflevere til Papir 2 og prisstigning
4) Foreløbige overvejelser om årsmødet 26. maj i Ølstykke
5) Næste bestyrelsesmøde - hvornår og hvor?
Ad pkt. 1: Siden vores sidste Zoom-møde har KFAK tilbudt af afholde bedømmelsen
digitalt via Zoom. Der kan maksimalt være 100 med til at se bedømmelsen, så i JJ’s info
til kontaktpersonerne af 6/11 blev de bedt om at sende indbydelsen (med link til mødet)
videre til 2 á 3 fra klubben, der skal overvære bedømmelsen on line. Med mindre klubben
vælger at overvære den i fællesskab.
Ad pkt. 1a: SA er i gang med billedshowet, det går fint.
Ad pkt. 1b: SA og JJ vil deltage. JT var ramt af forkølelse, og ville ikke. FH vil godt med,
hvis der er plads. Vi aftalte at mødes der inde kl. 19, så vi er klar til at starte transmissionen 19:30. JJ vil ringe til Henrik Boserup, KFAK og meddele tidspunktet samt antal
deltagere, og SA meddeler tidspunktet til Per Vallentin. KFAK, Henrik, sagde at de ville
godt afvikle bedømmelsen via deres PC, så SA skal bare tage en USB-pind med. Plus
vingaven til dommeren. Og med de tilstedeværende fra KFAK bliver vi under 10 i lokalet.
Ad pkt. 1c: SA køber økologisk hvidvin til dommeren, og JJ sørger for en kuvert m/
honorar.
Ad pkt. 1d: SA printer diplomer og certifikater efter instruks, han har modtaget fra CD.
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Ad pkt. 2: JT skaffer rødvin-gaver til dommerne i de to resterende konkurrencer. Vi tager
bestik af Corona-situationen i begyndelsen af februar, og vil tage kontakt til Køge om
bedømmelsen (af papir 2 d. 16. marts) kan afholdes normalt eller digitalt.
Ad pkt. 3: SA havde skrevet til alle kontaktpersonerne d. 7/11 om billedaflevering på sin
adresse og det lidt hævede billedgebyr. Han har også rettet det inde i konkurrencemodulet, og han vil udsende en ’plakat’ om at oploade til Papir 2 midt i december.
Ad pkt. 4: Vi udskyder vores overvejelser om årsmøde til næste møde.
Ad pkt. 5: - som bliver torsdag d. 18. februar 2021 i festlokalet i Torstorp. På mødet skal
vi først og fremmest checke op på bedømmelsen af Papir 2, men også starte på
overvejelserne om årsmødet 26. maj.

ref.: JJ/rettelse fra SA
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