Referat af ordinær generalforsamling, Ringsted Fotoklub, den 5. marts 2012.
Antal deltagere: 17
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Valg af referent
Formandens beretning.
Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse, revisor og revisor suppleant
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Lars kronborg blev valgt til dirigent

Ad. 2. Valg af referent
Kim Fomsgaard blev valgt til referent

Ad. 3 Formandens beretning
Formanden redegjorde for årets gang og kom i sin beretning ind på følgende områder:

Mødedeltagelse.
Af den statistiske oversigt, som bliver udarbejdet ved hver klubaften over hvem som deltager i
klubaftenerne vurderede formanden, at mødefrekvensen er rigtig god og tilfredsstillende.

Mødedisciplin
Formanden orienterede om, at bestyrelsen forud for mødet havde drøftet mødedisciplinen ved
klubaftenerne. Den kunne godt tænke sig, at flere tog del i opsætning, nedtagning, kaffebrygning samt
afrydning ved klubaftenerne. Det blev foreslået og vedtaget, at denne opgave skal gå på tur medlemmerne
imellem. Det vil af programoversigten fremgå hvem af medlemmerne som er ansvarlig for ovenstående.
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Aktiviteter
Aktiviteterne siden sidste generalforsamling blev gennemgået. Til nogle aktiviteter – som regel dem ud af
huset har deltagelsen været mindre opløftende. Det højeste antal deltagere til et ud af huset arrangement
har været 9 stk. i det forgangne år. Formanden opfordrede medlemmerne til såfremt de tilbudte aktiviteter
ikke var spændende nok, enten at komme med forslag til andre aktiviteter eller stille sig til rådighed i
aktivitetsudvalget.

Ringsted Fotoklubs vækst
Nedenstående oversigt viser væksten fra 2009 til marts 2012 hvor medlemstallene er stødt stigende dog
med en nedgang i perioden fra august 2011 til marts 2012.

Temastatistik:
Formanden konstaterede at de månedlige billedafleveringer er lavt i forhold til antal medlemmer. Der
burde være langt flere afleveringer. Det blev samtidig konstateret, at bidragsyderne som regel er de
samme.
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Besøgsstatistik på web
Af nedenstående oversigt fremgår det tydeligt at besøgstallene på Ringsted Fotoklubs hjemmeside er godt
besøgt. Dette kan klubben kun være godt tilfreds med, hvilket måske også er et udtryk for den
medlemstilgang klubben har fået.

Spørgsmål fra medlemmerne
Der blev forespurgt om billeder som har nogle år på bagen burde tages væk fra hjemmesiden. Til dette
svarede formanden, at det er medlemmernes eget ansvar selv at sørge for at holde sit eget medlemsgalleri
ajourført. Flere af medlemmerne gav udtryk for, at man ikke synes at det udgjorde et problem hvis ens
billeder i galleriet var flere år gamle. Man skal betragte det som et udstillingsvindue.
Formanden oplyste endvidere, at gallerierne fra tidligere medlemmer af Ringsted Fotoklub vil blive lukket
ned når det konstateres at de ikke længere er medlem.
Formandens beretninger blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
Formanden redegjorde for årsregnskabet efter den tidligere kasserer. Alice Florisson havde lavet
årsregnskabet færdigt som blev gennemgået af formanden idet Alice Florisson var forhindret i at deltage i
generalforsamlingen.
Det blev oplyst, at kassebeholdningen på nuværende tidspunkt udgjorde kr. 11.000.
Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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Ad. 5. Indkomne forslag
Forud for generalforsamlingens afholdes er der indkommet et forslag fra bestyrelsen om en revidering af
Ringsted Fotoklubs vedtægter.
Medlemmerne havde forud for generalforsamlingen modtaget forslag til gennemsyn. Bestyrelsen
redegjorde for forslaget som blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6. Valg til bestyrelse, revisor og revisor suppleant
Ifølge vedtægterne skulle der foretages valg til bestyrelsen for et år. Der skulle vælges 4
bestyrelsesmedlemmer. De nuværende bestyrelsesmedlemmer ønskede alle genvalg men opfordrede de
øvrige medlemmer til at stille op til bestyrelsesarbejdet. Ingen ønskede at stille op så de tidligere
bestyrelsesmedlemmer blev genvalg for et år. Bestyrelsen består af: Carsten Enoch, Lars Kronborg, Hans
Koch samt Kim Fomsgaard.
Dernæst skulle der vælges en bestyrelsessuppleant for et år. Steen Pedersen blev valgt for et år uden
modkandidatur.
Revisorposten blev genbesat med Ole Gabrielsen uden modkandidatur.
Ligeledes blev posten som revisorsuppleant også genbesat af Bo Gabrielsen uden modkandidatur.
Til kassererposten for et år blev Alice Florisson valg uden modkandidater.

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen havde foreslået at kontingent blev forhøjet til kr. 300,00 for år 2013. Efter en drøftelse var der
stemning for, at kontingentet blev fastsat til kr. 350,00. Da ingen medlemmer var uenige i dette blev dette
vedtaget.

Ad. 8. Eventuelt
Billedvurdering.
Bestyrelsesmedlem Hans Koch orienterede om, at bestyrelsen havde drøftet muligheden for en ny måde at
vurdere de indkomne billeder til den månedlige temaaflevering på. Årsagen var et ønske fra bestyrelsen
om, at højne den kvalitative vurdering af de indleverede billeder til konkurrencen. På den baggrund havde
bestyrelsesmedlem Hans Koch udarbejdet et forslag som blev gennemgået. Fremover skal medlemmerne
vurdere de indkomne billeder pt. Indenfor 4 kategorier – Tema (2), Komposition (1,5), Teknik (1,5) samt
Kreativitet ( 1). Tallene i parentesen er de enkelte kategoriers vægtning. Der er udarbejdet en ikke facitliste
som beskriver hvad der kunne vurderes på inden for de enkelte kategorier.

Side [4]

Der vil fremover efter at konkurrencen er afsluttet være mere fokus på de enkelte kategorier, idet systemet
er i stand til at give os information om evt. afvigelser kategorierne imellem. Dette er interessant i forhold til
en debat om hvorfor medlemmerne har vurderet som de har gjort. De enkelte medlemmers
billedvurdering vil blive indtastet i et regneark som efterfølgende kan give et resultat af hvilket billede
inden for de enkelte kategorier samt hvilket billede blandt alle kategorierne som har vundet.

Spørgsmål fra medlemmer til billedvurdering:
Der blev forespurgt om det var muligt at flyttes afleveringstidspunktet så der var mulighed for at kunne give
en bedre faglig vurdering på de indleverede billeder. Til dette blev der sagt, at der burde være rig mulighed
for at kunne komme med en god faglig vurdering, da billederne vil blive præsenteret i længere tid end
tidligere.

Problem hvis flere billeder har lige mange stemmer.
Der blev fra et medlem spurgt om hvad gør man hvis to billeder har lige mange stemmer. Til dette blev der
svaret, at sandsynligheden for at dette skulle forekomme var meget lille, og at man ikke havde taget stilling
til denne problematik. En løsning kunne være enten at vinderbilledet var det som havde opnået flest
topscorer eller det billede som havde opnået flest point inden for temaet. Der blev ikke taget en endelig
konklusion på denne problematik.

Øvrige kommentarer:


Der var blandt medlemmer stor tilfredshed med det program som aktivitetsudvalget havde
sammensat.



Et medlem forespurgte til hvorfor man havde brugt 50% af klubbens formue til Ringsted Natten. Er
det godt givet ud blev der spurgt til. Formanden sagde, at der til Ringsted Natten 2011 var indkøbt
materialer som det vurderes til at være en engangsinvestering som ikke burde komme fremover..
Derudover har klubben tidligere haft mulighed for at låne sig til et telt, men om denne mulighed er
der fremover vides pt. Ikke. Det håber klubben på, men dette kan den ikke satse på hvorfor den
kan komme i den situation at skulle investere i et telt.



Mulige indtægtskilder til Ringsted Fotoklub. Alle gode ideer er velkomne men vi skal passe på ikke
at gøre fotoklubben til en pengemaskine, men i stedet have fokus på hvorfor vi er samlet under
henvisning til klubben formålsparagraf. Forslag kunne være reklamer på hjemmesiden, Overvej en
aktivitet på Ringsted Natten som kunne være indtægtsgivende.
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Nyhedsbrev:
Nyhedsbrev no. 2 bliver snart udsendt. Redaktøren Hans Koch efterlyste mere materialet til nyhedsbrevet
men takkede samtidig for de input som nogle medlemmer var kommet med.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede dermed generalforsamlingen.

Referent: Kim Fomsgaard
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