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Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

17. marts 2021 kl. 19:00 til ca. 20:30 hos Claus, Ulsøparken i Brøndby Strand 

ref.: Jørgen 

 

Deltagere: Claus Djervad (CD), Fine Holten (FH), Jørgen Jakobsen (JJ) og som speciel 

gæst Peder B. Pedersen (PBP). Steen Andresen (SA) og Jesper Therkildsen (JT) var begge 

forhindret på grund af andre arrangementer. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af referent 

2) Præsentation af PBP 

3) Evaluere fremlæggelse af Digital-2 konkurrencen d. 16. marts 

4) Forberede fremlæggelse af Serier d. 22. april 

5) Forberede Årsmødet 26. maj, herunder: 

a) Hvor / hvordan skal årsmødet gennemføres? 

b) Punkter til årsberetningen? 

c) Modtagne forslag / punkter? 

d) Hvem opstiller / genopstiller? 

6) Eventuelt 

7) Næste bestyrelsesmøde - hvornår og hvor? 

 

Ad pkt. 1: JJ meldte sig som referent 

--- 

Ad pkt. 2: PBP er formand i Halsnæs FK. Han har fotograferet siden 70’erne, meldte sig 

ind i daværende Hundested FK i ’84 og kom i bestyrelsen i ’86. Han har været tilknyttet 

fotokunstgruppen ”Vingesus” og har udstillet gennem flere år sammen med gruppen i 

ind- og udland.  

--- 

Ad pkt. 3: JJ fortalte, at han havde haft generalprøve med Zoom-teknikken med 

dommeren, og havde oplevelsen af, at det tekniske fungerede godt. Der var 55 - 60 

deltagere /tilhørere. FH var lidt skuffet over, at dommeren blev meget hurtigt færdig med 

især kommentarerne til 11-40-plads billederne. CD fortalte, at RegNord har en 

dommervejledning, som fremhæver at dommeren skal give konstruktiv kritik ud fra de 

enkelte billeders fortælling. Han tilføjede, at vi især ved de virtuelle præsentationer (Zoom 

o.l.) skal gøre det tydeligt, at vi godt vil have en lidt grundigere kritik, og så må det tage 

den tid, det skal tage. Det må vi godt nævne for dommeren. 

Vi diskuterede om forløbet af præsentationen er optimalt: Først 40. - 11. pladserne, så et 

show med de ikke-antagne billeder i hastigt forløb, og til sidst 11.- 1. pladserne med 

uddeling af diplomer og præmier. CD forklarede, at forløbet havde været sådan i årevis, 
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og formålet var at prøve at fastholde deltagernes opmærksomhed til det sidste. Inden 

Corona’en var der traditionelt en pause, hvor man kunne købe øl, kaffe og kage inden 

show’et, hvor der også traditionelt var underlægningsmusik, fordi billederne ikke blev 

kommenteret. 

Den virtuelle præsentation opleves nok kedeligt, når der hverken er indlagt pause eller 

underlægningsmusik. JJ vil prøve at skabe noget virtuel guitarlyd, som måske kan 

udfylde en præsentation. 

--- 

Ad pkt. 4: JT var ikke til stede, men da han er formand for den arrangerende klub, 

Negativ, konstaterede vi, at med mindre han giver anden besked, står hans klub for 

planlægningen, herunder: 

* Aftale med dommeren om vingave (eller andet) og dommerhonorar - via 

bankkonto eller PayPal? 

* Fremstilling af sammenkopierede seriebilleder, som viser hver serie som en 

sammenhængende række - er det noget, dommeren selv gør, eller er det SA, 

JT eller JJ? 

* Levering af vingave kan evt. kombineres med, at SA besøger dommeren for 

at få underskrift på diplomerne.  

Vi forventer ikke, at det bliver muligt at gennemføre arrangementet ude i den Virkelige 

Verden, men alene som en virtuel præsentation, og vi forventede at JT vil stå for det. 

--- 

Ad pkt. 5a: JJ kontakter Ølstykke FK og hører, om de har mod på at gennemføre 

Årsmødet hos dem ude i virkeligheden - evt. med en begrænsning af deltagerantallet. Et 

alternativ kunne det være, hvis JT kan arrangere årsmødet i Torstorp. Vi var enige om, at 

et virtuelt årsmøde vil være et virkelig dårligt alternativ, fordi mødets formål netop er den 

åbne diskussion og dialog.  
 

Ad pkt. 5b: JJ mener, at det bliver en ekstremt tynd årsberetning, fordi vores aktivitet 

har været at gennemføre 4 konkurrencer, heraf de fleste som virtuelle præsentationer. 

CD tilføjede, at man måske kunne beskrive de udfordringer, vi har været igennem, og 

fremhæve, at det er en Force Majeure-situation, som har bevirket, at vi gennemfører det 

sidste tre konkurrencer som helt digitale. Men JJ oplyste, at regnskabet netop derfor ser 

ud til at blive godt - på grund af både den minimale aktivitet og bortfaldet af papirbilleder 

i ’Papir 2’ og Serier.  
 

Ad pkt. 5c: FH nævnte at, KFAK ville stille forslag om at tillade digitale billeder i størrelse 

4K (4096 pixels). CD nævnte herimod, at dommeren jo forholder sig til det printede 

billeder, hvor opløsningen ad den digitale fil ikke har væsentlig betydning. JJ tilføjede, at 

forudsat en opløsning af printfilen på 300 dpi (fx for Canon printer), vil printfilen til et 

30x40cm billede være mindre end 4k. CD tilføjede, at RegNord’s projektor er 1920x1080 

pixels.  

PBP foreslog, at RegNord kunne opfordre en eller to samarbejdende klubber til at 

arrangere en foto-walk (fx på Stevns) og/eller et eller to foto-rally’s fx forår og efterår. CD 

vurderede at RegNord kunne tilbyde et vist tilskud til at sikre både en god dommer og 

nogle pæne præmier, så klubmedlemmerne får lyst til at deltage. JJ oplyste, at 

vedtægterne for RegNord ikke har begrænsninger for bestyrelsens bemyndigelse til at give 

støtte til arrangementer. Vores egen forretningsorden for bestyrelsen nævner, at 

bestyrelsen kan beslutte at støtte arrangementer, som arrangeres af medlemsklubberne, 
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og det kan gøres enten ved underskudsdækning eller ved et egentligt tilskud. I begge 

situationer skal der sendes både et budget og efterfølgende et regnskab, og der er i 

forretningsordenen en ’bør’-grænse for beløbenes størrelse.  
 

Ad pkt 5d: CD vil forlade bestyrelsen, selv om han sidste år blev valgt til formand for to 

år. PBP vil opstille som kandidat til ny formand for ét år. JJ vil gerne stille op til en ny 

periode som kasserer, og FH vil gerne stille op som suppleant - hvis der ikke er andre, 

der melder sig. JJ vil ved lejlighed høre Jens KL, om han er interesseret i at genopstille 

som revisor for yderligere to år. 
 

JJ havde glemt at nævne et spørgsmål, som SA havde fået fra Fototosserne: Om 

dommerlisten kunne offentliggøres på hjemmesiden. Det var vist et spørgsmål til 

umiddelbart besvarelse, ikke et forslag til årsmødet. CT har efterfølgende svaret, at 

dommerlisten er omfattet af GDPR (databeskyttelse), og derfor er det ikke hensigtsmæssigt, 

at den ligger på internettet.  

--- 

Ad pkt. 6: CD viste sit projekt med en slæde til micro-stacking. 

--- 

Ad pkt. 7: Hvis der opstår behov for koordination eller beslutninger, vil JJ indkalde 

bestyrelsen til et Zoom-møde. Ellers mødes vi til Årsmødet 

 

 

 

 

     ref.: JJ/tilføj. CD 

 

 


