Referat for repræsentantskabsmødet i RNFoto – 26. maj 2021

Til mødet var fremmødt repræsentanter fra 13 fotoklubber.

1. Velkomst.
Fotoklubben NEGATIV Roskilde stod for afviklingen af repræsentantskabsmødet, som blev
afholdt i Taastrup. På vegne af klubben bød Jesper Therkildsen velkommen til RNFoto´s
Repræsentantskabsmøde.
2. Valg ad Dirigent og referent.
Steen Jensen, Køge FK, blev valgt som dirigent.
Jesper Therkildsen, Fotoklubben NEGATIV, påtog sig opgaven, da ingen andre ville.
3. Herefter blev der gennemført en præsentation af de andre deltagere.
4. Fungerende formand Jørgen Jakobsen fremlagde formandens beretning idet formanden
Claus Djervad var fraværende pga. sygdom.
Beretningen følger:
Corona har givet os forhindringer siden sidste repræsentantskabsmøde, så
bedømmelsen af papir 1 måtte gennemføres med adgangsbegrænsninger. De øvrige
konkurrencer blev alle gennemført digitalt - som en force majeure situation. Tak til
Torstorp FK og til Fotoklubben NEGATIV, som gennemførte bedømmelserne i kamp med
situationens udfordringer. Tak også til FK Kronborg og Køge FK, som oprindeligt havde
meldt sig til at stå for bedømmelserne, og som accepterede at overlade det til RNFotobestyrelsen i samarbejde med hhv. KFAK og Herlev FK. Tak til dem - og til dommerne.
Årskonkurrencen: 21 deltagende klubber - heraf nogle få i kun én. På en 5. plads i
klubbernes indbyrdes konkurrence ligger Ølstykke FK med 16 point, mens Herlev FK fik
21 point og en 4. plads. 3.plads går til Lyngby FK med 37 point, og 2. pladsen til FK
Kronborg med hele 51 point. Som i de tidligere år går 1. pladsen til KFAK med 56 point.
3 klubber har i år forladt RNFoto, og sidste år én. Er der behov for aktiviteter ud over de
4 konkurrencer? Jeg foreslår, at de aktive klubber kommer med forslag til aktiviteter, de
selv eller i samarbejde kan stå for. Ved at sende realistisk budget til bestyrelsen kan
RNFoto give enten underskudsdækning eller et direkte tilskud inden for ret stramme
grænser.
Bestyrelsen kan ikke selv stå for den slags aktiviteter, men kan støtte økonomisk og ved
at formidle information til alle klubberne.

Formanden Claus Djervad har været sygemeldt siden sæsonens første konkurrence, og
han har valgt at træde tilbage som formand. Claus har gjort en kæmpe indsats i den
vanskelige periode uden billedsekretær, med at holde sammen på Region Nord, og med
bl.a. at harmonisere det grafiske udtryk af RNFoto. Og Claus har haft stor betydning for
bestyrelsens sociale funktion. Vi takker ham for de år han har været formand i RNFoto.
Det er rigtigt ærgerligt, at han ikke kunne være til stede i aften, så vi kunne takke ham
på behørig vis. Vi sender en varm tak med ønsket om en lykkebringende fremtid.
Spørgsmål og uddybninger til formandens beretning.
Tage Blach Kern (Albertslund) havde et spørgsmål om tilskudsordningen.
Ove Lyngsie (KFAK) foreslog at genoptage fotorally igen.
Peder Brødsted (Halsnæs) vil gerne være med til at etablere fotorally igen, han talte om
flere fælles arrangementer.
Torstorp FK talte for at arrangere forskelligt, som kunne være med til at skaffe yngre
medlemmer til fotoklubberne igen.
Spørgsmål og uddybninger til formandens beretning.
5. Tage Blach Kern (Albertslund) havde et spørgsmål om tilskudsordningen.
Ove Lyngsie (KFAK) foreslog at genoptage fotorally igen.
Peder Brødsted (Halsnæs) vil gerne være med til at etablere fotorally igen, han talte om
flere fælles arrangementer.
Torstorp FK talte for at arrangere forskelligt, som kunne være med til at skaffe yngre
medlemmer til fotoklubberne igen.
Repræsentantskabet godkendte den fungerende formands beretning.
6. Regnskab.
Kassereren / Næstformanden, Jørgen Jakobsen fremlagde regnskabet for netop
afsluttede sæson.
Repræsentantskabet godkendte regnskabet.
7. Indkomne forslag fra KFAK:
Forslag 1 Konkurrencereglerne ændres til: 12. Billedfilerne skal være JPG og må
maksimum være 3840 pixel i bredden og 2160 pixel i højden. Farverummet skal være
sRGB. Begrundelsen for forslaget er, at alle fotoklubber nu eller i fremtiden, anskaffer
TV monitorer eller projektorer med opløsningen 4K til deres lokaler. RNF bør følge denne
udvikling.
Ove Lyngsie, KFAK, forsvarede forslaget med, at det ikke giver mening at skulle
interpolere billeder til fremvisningerne.
Tage Blach Kern, Albertslund FK, argumenterer for at der ikke skal stå max størrelse
men i stedet min. Størrelse.
Rene Nørager, Momento, mente at man så skulle forlange størrelse på den ene led.
Jørgen Bresson Fotoakrobaterne, støtter forslaget men talte om 2080.
Ove Lyngsie KFAK, Fastslog at DPIværdier kun blev brugt ved print.
Peder Brødsted Halsnæs, deltog i diskussionen.
Rene Nørager, Momento gjorde det klart at ifølge RNFoto´s vedtægter er det op til
bestyrelsen at beslutte konkurrencereglerne.

Ove Lyngsie KFAK, var tilfreds med at lægge beslutningen over til bestyrelsen.
og var glad for der nu var gået en debat i gang.
Konklusionen blev:
Der blev lagt op til at bestyrelsen beslutter evt. ændringer i konkurrencereglerne, og
kikker på KFAK forslag.
8. Forslag 2 Resultatliste, der udsendes efter hver RNF - konkurrence, bør indeholde den
ajourførte liste over stillingen i klubkonkurrencen. Begrundelsen for forslaget er, at det
skal være nemt at følge stillingen i klubkonkurrencen løbende.
Konklusionen blev:
Det er op til bestyrelsen og billedsekretæren at beslutte dette. (jf. vedtægter).
9. Budget næste sæson:
Jørgen Jakobsen fremlagde det kommende budget, som fastholdt det årlige kontingent
på 500 kr. pr. klub.
Repræsentantskabet stemte ja til budgettet og fastholdt kontingent.
10.Valg til bestyrelsen.
Valg af formand for en 1. årig periode, idet Claus Djervad fratræder før tid.
Peder Brødsted Halsnæs Fototoklub stillede op for en 1-årig periode.
Der var ingen modkandidater.
Peder Brødsted Pedersen valg som formand for en 1. årig periode.
Jørgen Jakobsen genopstillede og blev genvalgt for en 2. årig periode.
Steen Andresen genopstillede og blev valgt for en 2. årig periode.
Fine Holten genopstillede, som suppleant og blev valgt for en 2. årig periode.
Jens Kl. Jørgensen genopstillede, som revisor og blev genvalgt.
Jesper Therkildsen, var ikke på valg.
11.Fastsættelse af næste års konkurrencer.
Næste års konkurrencer blev vedtaget følgende:
Papir 1 - Arrangør: Torstorp Fotoklub
Upload start mandag 2. aug. 2021
Indlevering slut mandag 12. sept. 2021
Bedømmelse onsdag 27. okt. 2021 uge 43

Digital - Arrangør: Fotoklubben Kronborg
Upload start mandag 13. sept. 2021
Indlevering slut mandag 18. okt. 2021
Bedømmelse mandag 22 nov. 2021 uge 4

Papir 2 - Arrangør: Køge Fotoklub
Upload start mandag 3. jan. 2022
Indlevering slut mandag 7. feb. 2022
Bedømmelse torsdag 17. mar. 2022 uge 11¨

Serier - Arrangør: Fotoakrobaterne
Upload start tirsdag 8. feb. 2022
Indlevering slut mandag 7. mar. 2022
Bedømmelse tirsdag 26. april 2022 uge 17

Repræsentantskabsmøde onsdag 25. maj 2022
Ølstykke Fotoklub, Græstedgård, Udlejrevej 13B, Ølstykke
12. Evt.
Der var ingen indlæg til Eventuelt.
13. Dirigenten Steen Jensen.
takkede for god ro og orden og mødet blev afsluttet kl. 21.00
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