Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde

ENDELIG

15. december 2021 kl. 19:30 til ca. 22:45 Genbrugscentralen, Timianhaven 9 i Torstorp
ref.: Jørgen
Deltagere: Peder B. Pedersen (PBP), Fine Holten (FH), Erik Holgersen (EH), Jesper
Therkildsen (JT) og Jørgen Jakobsen (JJ). Fuldt hus!

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra sidst (6. oktober)
2) Valg af referent
3) Diverse punkter
a) EH indsættes som billedsekretær – hvordan
b) EH, JJ og PBP planlægger oplæring af EH, starter Papir-2
c) Hardware til bedømmelse, både her-og-nu og forslag til budget på årsmødet
d) Kalibrering af projektoren
e) Brug af mikrofon
f)

Lyd til slideshow

g) Format på dokumenter
h) Drejebog for bedømmelser
4) Næste møder – ca. en uge inden 17/3, 26/4 og 25/5
5) Evt.
Ad pkt. 1: Referatet blev rundsendt til kommentering og blev herefter tilrettet. Der var
ikke yderligere kommentarer til referatet, som foreligger i en godkendt, endelig udgave.
Ad pkt. 2: JJ meldte sig frivilligt.
Ad pkt. 3a: EH tilknyttes bestyrelsen med funktion som billedsekretær. På årsmødet /
repræsentantskabsmødet kan han blive valgt til bestyrelsen, så han bliver fuldblods
billedsekretær.
Ad pkt. 3b: PBP, EH og JJ mødes 25. januar kl. 13 hos EH (i Jyllinge) og gennemgår
forberedelserne til Papir-2 konkurrencen. EH starter konkurrencen i konkurrencemodulet med opload fra 3. januar og slut 7. februar. I samme forbindelse besluttede vi at
udskyde opload til serier med 2 dage til 10. februar, så der ikke bliver bøvl med modulet.
Samt at EH retter oplysningerne i modulet om aflevering af papirbilleder til sin egen
adresse. Desuden, at EH i sin funktion som billedsekretær tager kontakt til den
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udpegede dommer og aftaler om vingave eller anden form for gave, og i det aktuelle
tilfælde også om godtgørelse for broafgifter oveni dommerhonoraret på 1000 kr.
Ad pkt. 3c: Aktuelt har EH en bærbar med 4K skærmkort og to HDMI-udgange til
skærme, og den kan bruges til bedømmelserne. Vi vil lave en fuld-skala generalprøve
med alt grejet på bestyrelsesmødet inden bedømmelsen 17. marts i Borup. På længere
sigt vil vi foreslå i budgettet for 2021-22, at Reg Nord anskaffer en bærbar PC som kan
håndtere 4K samt en ny projektor. Vi skal alle bidrage til at afklare, hvad der kan fås,
hvad vi har brug for, og hvad det koster. Herunder skal vi også undersøge, om den gamle
projekter kan sælges (Blå Avis, fx)
Ad pkt. 3d: EH lånte JT’s kalibrator og fik projektoren med hjem. Så kan vi sikre, at
projektoren og hans bærbare viser de korrekte farver – forudsat lærredet ikke er
misfarvet.
Ad pkt. 3e: Vi aftalte, at der er obligatorisk brug af trådløs mikrofon ved dommerens
præsentation af sig selv og af sine og vores billeder. Dommeren skal instrueres om, at det
er sådan det er, samt i brug af mikrofonen. JJ tager sprit med, så mikrofonen kan
desinficeres før og efter brug.
Ad pkt. 3f: Vi afprøver ved generalprøven hvordan vi kan sikre, at musikledsagelsen til
slideshowet ikke afbryder PC’ens lyd-udgang, sådan som vi oplevede det i Helsingør. Der
er ikke speak til slideshowet af de ikke-antagne billeder.
Ad pkt. 3g: JT vil gerne have formandsbrevet i både Word og PDF, ellers er PDF lettest at
håndtere på hjemmesiden. Billeder til forsiden skal holde størrelsen 1920 x 750 pix.
JT er godt tilfreds med format og tydelighed af de resultatskemaer, som JJ har kreeret.
Diplomer og certifikater kan laves med Photoshop og de instrukser, som Claus Djervad
(CD) har beskrevet i mange detaljer på OneDrive. PBP fortalte, at når man først havde
gennemskuet forklaringerne, fungerede det fint. Han havde lavet dokumenterne til
Digital-konkurrencen, og JJ havde printet dem. Når man bruger anvisningerne, skal
man sikre sig at de gamle indtastninger er blevet fjernet.
Ad pkt. 3h: EH vil skrive et udkast til drejebog med følgende disposition:
Indledning: Billedsekretæren kontakter den arrangerende klub og aftaler, at vi bruger
vores egen PC + projektor samt mikrofoner og forstærker. I den forbindelse aftales, om
lokalet har et brugbart lærred. (Vi vil bede CD oplyse, hvor vores store lærred befinder sig
– hvem gør det?) Lærredet er identificeret og EH har hentet det og opbevarer det.
1. del: Dommeren præsenterer sig og viser nogle eksempler på de billeder han/hun laver.
Det er der afsat 20 minutter til, og det er aftalt med dommeren. Herefter viser dommeren
de 30 antagne, ikke præmierede billeder og kommenterer dem.
Pause: hvor baren er åben og der er rum til kammeratligt samvær
2. del: Indledes med diasshow af de ikke-antagne billeder med musikledsagelse. Herefter
viser dommeren de 10 præmierede billeder og kommenterer dem. Efter fremvisningen

2

Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland

overrækker dommeren præmier og diplomer. Vi skal sikre os, at der er aftalt fotografering
af begivenhederne.
Ad pkt. 4: Vi aftalte de næste tre bestyrelsesmøder ca. en uge inden de to bedømmelser
hhv. årsmødet. Datoer & steder er:
 Onsdag 9. marts kl. 19:30 i Ølstykke (klublokale). Generalprøve på bedømmelse.
 Onsdag 20. april kl. 19:30 hos KFAK (klublokale)
 Fredag 20. maj kl. 13:00 i Halsnæs (klublokale)
Uden for dagsordenen meddelte JJ, at finanserne ser strålende ud pr. 9. december. Alle
klubber har betalt årskontingent og gebyr for papir-1, og alle undtagen én har også
betalt for Digital. Der er hævet penge til præmier og dommerhonorar, men vi er bagud
med vingave til digital-dommeren, Jacob Surland. JT klarer gaven til ham. Vores formue
er godt 28.000 kr., og året ser ud til at give et pænt overskud.
Ligeledes uden for dagsordenen diskuterede vi, hvordan vi kan give godkendelse til at
blive medlem af vores facebook, herunder RN-fotogrupper, til ansøgere som ikke er fra en
af vores medlemsklubber. Er det OK for ansøgere i Jylland eller fx i udlandet? Vi kom
frem til, at det ikke er i vores interesse at holde ansøgere, som er interesseret i fotografi,
uden for. Den, der behandler ansøgningen, stiller et spørgsmål til ansøgeren som: Er du
medlem af en fotoklub eller en af Reg. Nords grupper? Vi kan ikke udelukke folk, som er
med i en af vores grupper, men som ikke er i fotoklub.
ref.: JJ
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