Referat af RNFoto Årsmøde 2019
Onsdag den 22. maj 2019 kl.19:30
Afholdt hos Ølstykke Fotoklub.

Fremmødte:
Albertslund Fotoklub
Amager Fotoklub
Brøndby Strand Fotoklub & RNF
Brøndby Strand Fotoklub
Frederikssund fotoklub
Glostrup Fotoklub & RNFoto
Herlev Fotoklub
KFAK
Kronborg
Køge Fotoklub
Køge Fotoklub
Momento
RNF
Ølstykke Fotoklub
Ølstykke Fotoklub
ZOOM – Frederiksberg Foto & Videoklub

Tage Blach Kern
Astrid Tyge Nielsen
Claus Djervad
Peter Bodin
Lars Olsen
Jens K. L. Jørgensen
Jørgen Jakobsen
Ove Lyngsie
Steen Jensen
Steen Jensen
Mads Henriksen
Dan Eriksen
Jenny Bergquist
John R. Jordan
Tage Larsen
Benny P. Christensen

Dagsorden til årsmødet 22. Maj 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
På valg er:
Jens K.L. Jørgensen, kasserer og næstformand – genopstiller ikke
Astrid Tyge Nielsen, Billedsekretær – genopstiller ikke
Jenny Bergquist – Suppleant – genopstiller ikke

7. Valg af revisor
Jens K.L. Jørgensen - opstiller
8. Fastsættelse af kommende sæsons konkurrencer og værter for de kommende sæsoners aktiviteter
9. Eventuelt
***
ad1)

Steen Jensen/KFK blev valgt som dirigent.
Jenny Bergquist påtog sig hvervet som referent.

Dirigenten godkendte herefter årsmødet som lovligt og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.
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Formandsberetning for sæsonen 2018 – 2019

Så er der igen gået et år!
Vi har ikke haft gang i andre tiltag end vores 4 faste konkurrencer, men det betyder ikke at vi ikke har haft et travlt
år. Vi havde en bortkommet årspokal – Der er lavet en ny, og den er sendt til gravøren med den nye klubs navn.
Klublisten afslører at vi det forgangne år har sagt goddag til Egedal Fotoklub, men desværre også har sagt farvel til
SAS Fotoklub, som efter 75 år som fotoklub, måtte erkende at medlemstallet var så lavt at der ikke var basis for at
fortsætte. Summen af dette betyder at vi holder Status Quo på 34 klubber.
Som sædvanligt har vi afholdt vores 4 faste konkurrencer, som fordelte sig således:
2017/18

2018/19

Papir 1

Torstorp FK

18 klubber

181 værker Torstorp FK

16 klubber

188 værker

Digital

FK Kronborg i Helsingør

20 klubber

218 værker FK Kronborg i Helsingør

21 klubber

222 værker

Papir 2

FK Negativ Roskilde

19 klubber

230 værker FK Negativ Roskilde

19 klubber

205 værker

Serier

Køge FK

17 klubber

113 værker Køge FK

16 klubber

263 værker

Det viser en flot deltagelse fra klubberne, og selv om vi skar ned på antallet af serier man kunne sende ind pr.
autor, fik vi samlet set flere billeder ind i konkurrencen, så det viste sig at være en god disposition.
Der var en total difference på 136 indleverede billeder, og her tegnede serier sig klart for den største andel af
overskuddet, det kan vi ikke klage over.
Værtsklubberne ved de forskellige bedømmelser har som sædvanligt udvist stort engagement i udførelsen af
opgaverne. Der har været udfordringer for nogle af klubberne med at finde velegnede lokaler, men alt i alt har vi set
nogle flotte lokaler til vores arrangementer.
Jeg er oprigtigt ked af at måtte sige farvel til ikke mindre end tre fra bestyrelsen denne gang.
Astrid har fået nyt og spændende arbejde, Jens trækker sig for at nyde sit otium og Jenny har valgt at træde ud af
foreningslivet, for bedre at kunne udøve sine fotografiske kunster. Jens har tilbudt at stille op som revisor for den
kommende periode, så han kan hjælpe en ny kasserer på vej.
Jeg vil gerne takke dem alle tre for den tid de har brugt på RNF, og ønske dem held og lykke med deres fremtidige
aktiviteter.
Det er mit håb at vi i aften kan få valgt nogle nye medlemmer til bestyrelsen, og gerne nogle der har et lidt nyere
årstal på sundhedskortet, så vi kan få noget fornyelse ikke bare i klubberne, men også i bestyrelsen.
Der skal naturligvis også siges tak til alle kontaktpersonerne, for uden dem ville klubbernes medlemmer jo ikke få
nogen information.
Kommentarer til beretningen:
Det bemærkes, at der for 2018/19 serier er det det samlede antal billeder der er optalt, hvorimod det året før var
antal serier. Det vil sige, at der 2018/19 er tale om 71 deltagere = 71 serier, da der i dette år kun kunne deltages
med 1 serie pr. person.
Benny P. Christensen foreslår, at RNFoto skal investere i en pandelampe og mikrofonstativ til brug for dommerne ved

vores konkurrencer.
Her ud over var der ingen kommentarer til beretningen.
ad3)

Det reviderede regnskab – Bilag 1

Jens K.L. Jørgensen gennemgik regnskabet og oplyste, at der var et overskud på 6.874,34 kr. og at der pr. 1. maj
2019 stod 22.131,93 kr. på foreningens bankkonto.
Benny P./ Zoom efterlyser noter til regnskabet, for at gøre regnskabet mere overskueligt. Endvidere ønskede
Benny, at regnskabet blev sendt ud samtidigt med dagsordenen.
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Det blev til en længere diskussion for og imod yderligere noter til regnskabet, flere mente, at det var overflødigt.
Ove Lyngsie foreslog til sidst en afstemning for eller imod noter til regnskabet, så denne diskussion ikke kom op på
repræsentantskabsmødet år efter år.
Et stort flertal var imod yderligere noter til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt.
ad4)

Indkommende forslag

Der var ingen indkommende forslag.
ad5)

Budget og fastsættelse af kontingent

Jens K.L. Jørgensen gennemgik budgettet og oplyste, at bestyrelsen har tilladt at budgettere med et mindre
underskud i de kommende år, hvis vi fortsætter med at beholde det nuværende kontingent på 500 kr.
Kommentar til budgettet:
Dan Eriksen mener, at der ikke skal budgetteres med et underskud. Jens K.L Jørgensen svarer, at det selvfølgeligt
ikke er optimalt at budgettere med et underskud, og foreslår at vi i det kommende år i stedet kan tage 1.310 kr. af
foreningens formue og putte dem op i kassen.
Dan Eriksen svarer, at formuen er en buffer og at det ikke er meningen at den skal køres ned.
Tage Blach Kern foreslår, at man tager de 1.310 kr. fra repræsentationsposten, som herefter ville stå med 3.200 kr.
Claus Djervad foreslår, at vi trækker det på udstillingsposten og Jens K.L. Jørgensen foreslår, at vi sætter
udstillingsposten ned til 4.000 kr. og repræsentationsposten ned til 4.000 kr., så ender vi med et lille overskud.
Der var ikke flere kommentarer til budgettet efterfølgende.
Budgettet for kommende sæson blev herefter godkendt.
ad6)

Valg til bestyrelsen

Claus Djervad indleder punktet med, oplysning om, at interessen for opstilling til de 3 ledige pladser i bestyrelsen
har været bemærkelsesværdig lav, idet der ikke er nogen, der har meldt sig til posterne.
Dirigenten spørger, om der er nogen i lokalet som vil melde sig til posterne?
Ove Lyngsie oplyser, på vegne af Fine Holten/KFAK, at hun, hvis ikke andre melder sig til posten, gerne vil stille op
som suppleant.
Fine Holten blev herefter valgt ind som suppleant.
Jørgen Jakobsen/Herlev Fotoklub, meldte sig som kasserer og næstformand og blev valgt ind til posten.
Der var ingen i lokalet der meldte sig til billedsekretær posten.
Claus oplyste, at billedsekretærens opgave nok var en af de vigtigste og mest krævende poster i bestyrelsen og
lovede, at den ny billedsekretær ville få al den opbakning, der var behov for fra den øvrige bestyrelse til løsning af
opgaven.
Der bliver spurgt, hvad opgaven som billedsekretær indebærer og hvor tidskrævende det er?
Astrid oplyser kort, hvad opgaven som billedsekretær indebærer:
Billedsekretæren modtager både de digitale og analoge billeder og registrerer dem, sørger for i samarbejde med
dommerne, at dommerne får billederne og laver aftaler om resultatlister.
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Derudover sørger man for, at lave præsentationen til dommeraftenen.
I forhold til tidsforbruget skydes der på, at billedsekretæren bruger ca 4 timer eller en eftermiddag/aften på at
registrerer de indkommende billeder. Under registreringen frasorteres eventuelle fejlindleveringer og klubberne,
bliver kontaktet via mail i forhold til fejl.
Præsentationen og resultatlisterne tager ca. 8 timer at lave.
Claus Djervad indskyder, at han har erfaring med at lave præsentationer, da det er ham der laver dem til Mellem
Sund og Bælt konkurrencerne, og at han gerne vil/kan hjælpe billedsekretæren med denne opgave.
Mads Henriksen og Tage B Kern fortæller, at man som billedsekretær er den eneste som får lov til at se alle
papirbillederne, og at det er en meget positiv og inspirerende oplevelse.
Dirigenten spørger, om det kunne tænke sig, at der var nogle i klubberne, der ville stille op, men ingen af klubberne
som var repræsenteret ved mødet, havde fundet medlemmer der var interesseret.
Efterfølgende diskuteredes det, om der i tilfælde af en manglende billedsekretær, skulle indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling.
Det blev nævnt, at uden billedsekretær, kunne RNF ikke afholde konkurrencerne og hvis det skete ville det måske
komme til at betyde, at flere af klubberne meldte sig ud.
Det blev foreslået, at der kunne være to eller flere personer om opgaven (evt. et lille udvalg), det ville gøre posten
som billedsekretær mere spiselig.
Der kom flere forslag til, hvordan bestyrelsen eventuelt kunne fortsætte uden billedsekretær og hvordan
mulighederne var for at fortsætte uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Det blev bemærket, at bestyrelsen selv bestemmer arbejdsfordelingen og at det f.eks. tidligere havde været sådan,
at formanden selv stod for denne opgave alene og at det arbejde der skal laves i bestyrelsen, kun skal fylde så
meget, som bestyrelsen kan magte at løfte.
Det blev også bemærket, at RNF ikke behøvede at ophøre med at eksisterer, men at der i en periode, indtil der
blev fundet en ny billedsekretær, fortsat kunne laves diverse arrangementer ud over konkurrencerne.
Det blev foreslået at man kunne springe papir 1 over i år. og i stedet starte op med den digitale konkurrence, så en
ny billedsekretær ville få en blød opstart. Med hensyn til pokalen i dette tilfælde, kunne den springes over til næste
år, hvor der forhåbentligt ville være fundet en ny billedsekretær og afholdt 4 konkurrencer igen.
Det blev også foreslået, at køre med nuværende program og aflyse konkurrencerne efterhånden, og aflyse
konkurrencerne så længe der ingen billedsekretær var fundet.
Det kom på tale, hvorvidt RNF fremover kun skal køre digitale konkurrencer. Flere af de tilstedeværende gav udtryk
for, at de klart ønskede at beholde papirkonkurrencerne. Der blev forslået en afstemning/føler om, hvordan vi i
salen, havde det med, at der var en papir og en digital konkurrence.
Claus Djervad opfordres til at sende en flyer til klubberne igen, hvor der oplyses om nødvendigheden og
konsekvenserne ved ikke at have en billedsekretrær i RNF’s bestyrelse, samt oplyse om omfanget af opgaven som
billedsekretær.
Claus efterlyste, at han gerne ville have de mange gode forslag til indholdet af flyeren som kom fra salen blev
sendt til ham skriftligt via e-mail.
Der blev til sidst stillet følgende forslag til afstemning:
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at aflyse konkurrencerne en ad gangen, indtil en ny
billedsekretær er fundet og at bestyrelsen gives bemyndigelse til at supplerer sig med et bestyrelsesmedlem, når et
nyt medlem kommer på banen.
Forslaget blev vedtaget.
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Valg til bestyrelsen faldt som følger:
Kasserer og næstformand – Jørgen Jakobsen/Herlev Fotoklub
Billedsekretær - ?
Suppleant – Fine Holten/KFAK
ad7)

Valg af revisor.

Jens KL Jørgensen – blev valgt som revisor.
ad8)

Kommende sæsons konkurrencer blev fastsat som følger:

Papir 1
Upload start
Indlevering slut
Bedømmelse

mandag
mandag
onsdag

5. aug.
9. sept.
23. okt.

2019
2019
2019

(Torstorp Fotoklub)

Digital
Upload start
Indlevering slut
Bedømmelse

mandag
mandag
mandag

16. sept.
14. okt.
25. nov.

2019
2019
2019

(Kronborg Fotoklub)

Papir 2
Upload start
Indlevering slut
Bedømmelse

mandag
mandag
torsdag

6. jan.
3. feb.
12. marts

2020
2020
2020

(Køge Fotoklub)

Serier
Upload start
Indlevering slut
Bedømmelse

mandag
mandag
tirsdag

10. feb.
2020
9. marts. 2020
21. april
2020

(Ølstykke Fotoklub)

27. maj

(Ølstykke Fotoklub)

Repræsentantskabsmøde
ad9)

2020

Eventuelt

Der var ikke noget til punktet eventuelt.
Claus lukker mødet og siger tak for god ro og orden.
Næste Repræsentantskabsmøde bliver den 27. Maj 2020, med Ølstykke Fotoklub som værter.

………………………………..
Dirgent

………………………………..
Referent
Jenny Bergquist
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