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Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

12. juli 2021 kl. 19:30 til ca. 21:30 hos Halsnæs Fotoklub, Hans Futtrups Sti nr.1, 

Frederiksværk 

ref.: Jørgen 

 

Deltagere: Peder B. Pedersen (PBP), Jesper Therkildsen (JT), Steen Andresen (SA), Fine 

Holten (FH) og Jørgen Jakobsen (JJ). Fuldtallig, nyvalgt bestyrelse! 

 

Dagsorden: 

1) Velkommen (og valg af referent) 

2) Konstituering af bestyrelsen 

3) Meddelelser fra formanden (PBP) 

4) Meddelelser fra kassereren (JJ) 

5) Meddelelser fra billedsekretæren (SA) 

6) Meddelelser fra webmaster (JT) 

7) Opfølgning på repræsentantskabsmødet - hvad lovede vi, hvad skal evt. gøres?  

8) Indkomne forslag: 

a) Grupper på tværs af klubberne (Analog, Storformat, Ungdom …)? 

b) SDF-info sammen med bedømmelser / udsendelse af SDF-info materiale? 

c) Tidligere plan om charmetur til mindre aktive klubber - er det stadig relevant? 

d) Plan om genoplivning af Frederikssund Fotorally som samarbejde mellem 

Frederikssund FK, Halsnæs FK og Region Nord, og i tilknytning hertil ansøgning 

om underskudsgaranti på 1000 kr. 

9) Eventuelt 

10) Næste bestyrelsesmøde - hvornår og hvor? 

 

Ad pkt. 1: Vi beundrede Halsnæs FK’s flotte lokale, og fik underskrevet diverse 

dokumenter til forhåbentlig glæde for banken. JJ meldte sig som referent. 

 

Ad pkt. 2: PBP var jo valgt direkte til formandsposten for 1 år, og JT blev forrige år valgt 

for 2 år, mens vi øvrige netop var genvalgt for 2 år. Desuden havde alle lige underskrevet 

en bestyrelsesoversigt til banken. Så konstitueringen var hurtigt overstået. 

 

Ad pkt. 3: PBP meddelte, at han havde sonderet muligheden for et fælles arrangement 

mellem Halsnæs FK og Frederikssund FK om at genoplive Fotorallyet i samarbejde med 

RNFoto. Han og 2 andre fra Halsnæs FK havde mødtes med 4 fra Frederikssund, 

herunder formanden og Regil. De aftalte, at arrangementet skal være lørdag d. 23. 

oktober med udgangspunkt i Frederikssund FK’s klublokale i Pedersholm. 

Arrangementet skal markedsføres over for klubberne i Region Nord og borgere i øvrigt. 
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Ad pkt. 4: JJ meddelte, at finanserne ser strålende ud pr. 1. juni, hvor 21 af klubberne 

havde betalt kontingent. Han fortalte også, at han havde haft et møde med Ove Lyngsie 

og Jørgen Bresson om Region Nord’s dommerkursus. Det bliver de to lørdage 31. oktober 

og 14. november, og JJ vil snarest skrive til RNFoto’s kontaktpersoner og få dem til at 

udpege max 2 fra deres klub, som har lyst til at blive uddannet dommer, og som har et 

åbent billedsyn og god formuleringsevne. Det bliver gratis at deltage i kurset, men man 

skal være med begge dage, og man skal lade sig registrere på dommerlisten. FH spurgte 

efter en opdateret dommerliste, og SA fortalte at den ligger på bestyrelsens drev på 

OneDrive. SA vil sende adgangskoder mv. ud til bestyrelsen.  

 

Ad pkt. 5: SA forventer, at han får en del mere arbejde med sit embede, når nu de fleste 

konkurrencer bliver med papirbilleder. FH tilbød at hjælpe ham med arbejdet, hvor de 

modtagne billeder kontrolleres op mod de oploadede og registrerede. Det tager godt en 

times tid. Han havde ikke endnu oplevet, at det registrerede og det ’rigtige’ billede var 

forskellige, men i enkelte tilfælde manglede det ’rigtige’ billede. Vi besluttede, at når 

billedet ikke er indleveret inden for fristen, så bortfalder registreringen - men ikke 

betalingen (med mindre autor har lavet en aftale om afleveringen med SA).  

Ved samme lejlighed justerede vi afleveringsfristen i ’Papir-1’ til søndag d. 12. september, 

og SA ville godt udskyde startdato for afleveringer til 17. august, fordi han er på ferie i 

starten af august. Han havde allerede været i kontakt med Torstorp FK om Papir-1, og de 

har fundet en dommer. Vi diskuterede et ønske fra repræsentantskabsmødet om, at 

resultatskemaet efter hver bedømmelse også skulle vise status for kapløbet mellem 

klubberne. Det viste sig at være et lidt større arbejde, og SA ville nødigt have flere 

opgaver. Vi besluttede, at den løbende status laver vi ikke. 

 

Ad pkt. 6: JT bad om, at vi ville sende flere nyheder til ham, så de kunne komme på 

hjemmesiden - de nuværende er meget gamle. Han bad også om, at referater til brug på 

hjemmesiden får et filnavn indeholdende ”endeligt referat”, for han havde gennem 

sæsonen haft besvær med flere udgaver af samme referat. Han oplyste, at han fremover 

kan opdatere hjemmesiden tirsdag og fredag. Han bad om at få adgang til konkurrence-

modulet, og SA mente, at han kunne skaffe det, og ellers kan Per Ingebrekt nok hjælpe. 

JT havde færdiggjort referatet fra repræsentantskabsmødet, og havde sendt det til 

bestyrelsen. Vi diskuterede det ikke i detaljer, men JJ havde fundet et par fejl i referatet 

af formandens beretning, og han lovede at rette fejlene og sende de rettede afsnit til JT 

samme aften. Når det hele er strikket sammen, vil JT sende referatet til Steen Jensen fra 

Køge, som var ordstyrer, og bede kan skrive det under og scanne siden med underskrift, 

så både banken, hjemmesiden og alle kontaktpersonerne kan få referatet. 

 

Ad pkt. 7: Vi diskuterede især forslaget fra KFAK om at øge størrelsen på digitale billeder. 

Størrelsen betyder kun noget for dommeren i den ene digital-konkurrence, vi har, men 

størrelsen betyder også noget for kvaliteten af de billeder, vi viser medlemmerne ved 

bedømmelserne. Ud af diskussionen opstod en tvivl om, hvorvidt konkurrencemodulet af 

sig selv nedskalerer billeder, for JT havde set nogle underlige situationer, og han ville 

afklare forholdet med Henrik Bering, som har udviklet modulet, og som har aftale om 

service og vedligehold af det. Vi besluttede at justere konkurrencereglerne, så der tillades 

billeder op til max 3840 pix i bredden og 2160 i højden. Vi besluttede også, at 
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billedstørrelsen kun skal stå ét sted i konkurrencereglerne, og at vi ikke vil foreskrive en 

bestemt farveprofil. 

 

Ad pkt. 8a: PBP havde taget kontakt til Claus fra Prisme 82, som er aktiv analog-fotograf, 

om han ville være tovholder for en tvær-klub interessegruppe for analoge fotografer i 

RNFoto. Det ville han godt. Vi diskuterede, om at bruge hjemmesiden til at skabe 

engagement i selvstyrende tvær-klub interessegrupper, og PBP ville skrive lidt til både 

hjemmesiden, en Facebook gruppe og en nyhedsmail om det. Når han kommer hjem fra 

ferie. Og når vi ved, hvordan forsøget med en analog gruppe på tværs af klubberne falder 

ud, vil PBP forsøge at få etableret andre grupper - Det kan fx være storformat, ungdom, 

lydbillede og lignende. 

 

 

Ad pkt. 8b: Vi drøftede, hvordan vi og SDF kan hjælpe hinanden med markedsføring. 

PBP vil tage kontakt til Per Valentin og foreslå, at de kan have en infostand ved vores 

bedømmelser, og måske få ordet for en meget kort peptalk om SDF’s fortræffeligheder. 

 

Ad pkt. 8c: JJ havde lavet en liste over alle klubberne pr. 1. maj sidste år, og noteret de, 

som har meldt sig ud, de, der havde tilmeldt sig repræsentantskabsmødet i år, de der har 

betalt kontingent pr. 1. juni, og hvor mange autorer i klubben, der havde deltaget i 

konkurrencer gennem det seneste år. PBP vil kontakte nogle af de mindre aktive klubber, 

og høre hvorfor de ikke deltager. 

 

Ad 8d: Forslaget var drøftet under PBP’s status, og vi accepterede, at arbejdet med rallyet 

fortsætter. 

 

Ad 8e: Forslaget om underskudsdækning er OK, men afventer et budget. 

 

Ad pkt. 9: JT havde fået en rykker fra det foretagende med halvvilde rovfugle, som han 

tidligere havde skrevet til bestyrelsen om, og han havde også fået et godt tilbud om 

bustransport og forplejning. JT vil skrive et opslag på hjemmesiden og desuden direkte til 

kontaktpersonerne med forslag til en fælles tur. 

 

Ad pkt. 10: Næste møde bliver onsdag d. 6 oktober kl. 19:30 hos JJ i Lyngby. 

 

 

      ref.: JJ 

     med bestyrelsens rettelser 

 


