Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland

Beslutningsreferat af Zoom-bestyrelsesmøde
8. februar 2021 kl. 18:15 til 18:45 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) kom forbi mødet og hilste
på, da det var stort set afsluttet.
Dagsorden:
1) Afholdelse af bedømmelsen af Digital-2 (tidl. Papir-2), herunder
a) kontakt til dommeren, Søren Brissing
b) hvem håndterer Zoom-arrangementet
c) kontakt til den arrangerende klub, Køge
2) Næste bestyrelsesmøde - hvornår og hvor?
Ad pkt. 1: Vi har tidligere besluttet, at Papir2 skal erstattes af Digital-2. Det blev meddelt
til klubberne inden jul, efter at beslutningen var drøftet med Køge FK, som står for
konkurrencen. I starten af februar 2021 blev det meddelt til klubberne, at også
konkurrencen om Serier bliver afholdt i digital udgave på grund af corona’en.
Ad pkt. 1a: JJ havde kortvarigt drøftet sagen med Brissing, inden udmeldingen til
klubberne blev sendt. Han var indforstået. SA havde i dag forsøgt at komme i kontakt
med ham, men han havde ikke tid. Dagen efter mødet fik SA fat i Brissing, som er
indstillet på at kommentere de antagne billeder hjemmefra foran PC skærm og kamera.
Men han vil godt have en hjælpende hånd med Zoom, og han fik koordinaterne til JJ.
Ad pkt. 1b: JJ vil på vegne af Herlev Fotoklub invitere ’alle’ til at overvære bedømmelsen.
JT pointerede, at vi ikke skal have en begrænsning på 2 deltagere pr klub, det vil være et
dårligt signal at sende. Han vil godt lægge log-in informationen på hjemmesiden,
sammen med en bemærkning om, at der kun er plads til 100 deltagere. JJ vil undersøge,
hvordan man kan op-grade ZOOM med flere deltagere, hvis vi rammer loftet.
Ad pkt. 1c: JJ vil ringe til Steen Jensen, Køge FK, om hvad vi har planlagt at gøre. Det er
sket. Han var OK med planen - efter situationen, og vil afbestille lokalet.
Ad pkt. 2: Vi aftalte på Zoom-møde 19. november, at næste møde skulle være torsdag d.
18. februar 2021 i festlokalet i Torstorp, hvor vi skulle følge op på planlægning af Papir2. Det har vi jo nu, så jeg vil foreslå, at vi rykker mødet til en gang midt i marts - efter at
bedømmelsen 16. marts er overstået, og indleveringen til Serier-digital er afsluttet 7. marts.
Så kan vi både evaluere, hvordan bedømmelsen gik, og arrangere, hvordan fremlæggelsen
af Serier skal ske - fx med sammenklippede billeder pr. serie. Hvis det skal være torsdag,
vil jeg pege på 25. marts. Kan det være en onsdag, er jeg fri både 17. og 24. marts.
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