Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde

Endelig udgave

6. oktober 2021 kl. 19:30 til ca. 21:00 hos Jørgen i Lyngby
ref.: Jørgen
Deltagere: Peder B. Pedersen (PBP), Steen Andresen (SA) og Jørgen Jakobsen (JJ). Afbud
fra: Jesper Therkildsen (JT), og Fine Holten (FH) havde meddelt allerede på vores sidste
møde, at hun ikke kunne komme i dag.

Dagsorden:
1) Velkommen (og valg af referent)
2) Godkendelse af referat fra sidst
3) Bedømmelsen 27. oktober
4) Grupper på tværs af klubberne
5) Næste bestyrelsesmøde - hvornår og hvor?
Ad pkt. 1: JJ meldte sig som referent.
Ad pkt. 2: Referatet fra mødet 12. juli blev sendt til bestyrelsen i en kort, skriftlig høring
til 18. juli, hvor alle de modtagne forslag til korrektion og forbedring blev indarbejdet. Så
referatet foreligger allerede i en godkendt, endelig udgave.
Ad pkt. 3: SA kontakter den arrangerende klub (Torstorp) og får afklaret (1) hvor
bedømmelsen skal finde sted, og (2) om der er en egnet projektor. Desuden (3) besøger
han dommeren og får udleveret alle de bedømte billeder, (4) overdrager taksigelsen på 3
flasker rødvin og (5) spørger, om dommeren vil modtage sit honorar på mobilePay eller i
en kuvert, og (6) beder ham skrive et par ord om sig selv, som vi kan bruge til
introduktion af ham.
Dommeren (Eskild Frøding) kan nemlig ikke være til stede ved selve bedømmelsen, men
har aftalt med SA, at han skriver kommentarer til alle 40 antagne billeder. Vi besluttede,
at vi ikke vil skrive kommentarerne ind på eller imellem de enkelte billeder, men i stedet
læse dem op. SA vil opfordre den arrangerende klub til at speake teksten, men ellers er vi
alle tre parat til at træde til som speaker. Desuden vil SA (7) skrive en invitation / plakat
til bedømmelsen, som udsendes til kontaktpersonerne.
PBP vil byde velkommen og informere om det netop afholdte Frederikssund-Fotorally og
om den nye Analoggruppe. Desuden vil han uddele diplomer og præmier efter
præsentationen. JJ vil fremstille pengepræmierne. Vi aftalte at mødes på det sted, hvor
bedømmelsen skal finde sted kl. 18:45, så vi kan teste udstyret og få slæbt returbilleder
på plads.
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SA aftalte at tage JJ med i bilen, når han kører sig og returbillederne til arrangementet.
Med hensyn til planlægning af konkurrencerne, havde SA bemærket, at der kunne opstå
problemer med konkurrencemodulet, hvis der kun var kort tid mellem afslutningen af én
konkurrence og starten af den næste. Vi diskuterede, om det er nødvendigt med en
meget lang periode imellem åbning for registreringer og deadline, når langt de fleste
tilmelder sig i løbet af en uge inden deadline. Vi besluttede, at vi ved planlægning af
konkurrencerne i næste sæson, lægger en pause på ca. en uge efter afslutningen af en
konkurrence, inden der åbnes for registrering til den næste.
Ad pkt. 4: PBP fortalte, at Analoggruppen havde haft en god start, og den fungerer fint
med Claus (Prisme 82) som ordstyrer og tovholder. De har allerede aftalt en fælles
udflugt. Han fortalte også, at Martin Schaffer (FK Kronborg) gerne ville starte en gruppe
om action-fotografering. Vi diskuterede forslaget og besluttede, at PBP kan sige god for
ideen, forudsat Martin selv agerer tovholder. Martin havde nævnt, at en bekendt (Niels
Hansen) gerne ville være med i Analoggruppen, men han er ikke med i en fotoklub. Vi
diskuterede, om det var et problem, og besluttede at det ikke er tilfældet, så længe
Region Nord ikke støtter gruppen økonomisk.
PBP havde mest lyst til at starte en ungdomsgruppe, og vi opfordrede ham til at tage
kontakt til klubberne for at høre, om de har nogle lærere, pædagoger eller andre, der
arbejder med unge mennesker, der kunne støtte op om den plan, evt. ved at være
tovholder for sådan en gruppe.
Med hensyn til Frederikssund Fotorally fortalte PBP, at dommeren var fundet, og han
ville fastlægge de to emner, som ikke afsløres før på selve dagen. Han var klar over, at
rallyet fandt sted samtidig med, at Mellem Sund og Bælt præsenterede konkurrencens
resultater og åbnede udstillingen af de antagne værker. Det er uheldigt, men ikke muligt
at ændre.
Uden for dagsordenen meddelte JJ, at finanserne ser strålende ud pr. 1. oktober. Næsten
alle klubber har betalt årskontingent, og de fleste har også betalt gebyr for papir 1, men
der er ikke hævet penge til præmier eller dommerhonorar endnu. Med skønnede udgifter
og indtægter i resten af finansåret, ser det ud til at give et pænt overskud.
JJ fortalte også, at han i samarbejde med Ove Lyngsie (KFAK) havde opfordret alle
kontaktpersoner til at få deres bestyrelse 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.
Desuden havde Ove Lyngsie under en ekspedition til Region Syd opfordret to af
klubberne dér til at melde deltagere til dommerkurset. Det gav 3 ydereligere anmodninger, og der er nu i alt 21, som gerne vil på kursus. Det bliver de to lørdage 31. oktober
og 14. november.
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Ad pkt. 5: Vi diskuterede, at det ville være godt at have et møde et stykke tid inden
bedømmelsen af digital-konkurrencen, som FK Kronborg står for 22. november. SA tager
kontakt til dem og får afklaret hvem, der bliver dommer, hvor arrangementet skal finde
sted, og om der er projektor og lydanlæg.
Med hensyn sted og tidspunkt for vores møde, kunne vi konstatere, at vi ikke havde
plads i vores kalendere i nogen af de tre uger op til bedømmelsen. Så vi besluttede, at når
SA har fået svar på de praktiske forhold, vil han bede PBP skrive til bestyrelsen med
forslag til, hvad vi skal gøre i forbindelse med bedømmelsen, og udveksling af
informationer om diverse igangværende aktiviteter. Ved at vi benytter ’svar alle’ på
mailen, kan vi forøge at holde et skriftligt, virtuelt bestyrelsesmøde.

ref.: JJ
rettelser fra SA og PBP
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