Referat af Ringsted Fotoklubs generalforsamling –
Mandag den 3. marts 2014.
Antal stemme berettiget medlemmer 21.:
Tilstede: 16
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse, suppleant til bestyrelse, revisor og revisor suppleant
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8. Eventuelt.
Ad. 1. Valg af dirigent
Lars Kronborg blev valg som dirigent. Dirigenten sikrede sig, at generalforsamlingen var lovformligt
indkaldt. Derefter fortsatte generalforsamlingen.
Ad. 2. Valg af referent
Kim Fomsgaard blev valgt som referent.
Ad. 3. Formandens beretning.
Emner
•
•
•
•

Formanden konstaterede, at mødedeltagelse har været meget svingende i år 2013.
Mødedisciplin – Formanden bad om at man bestræbte sig på, at komme i gang med klubaften til kl.
19:00.
Engagement i klubben. Formanden udbad, at flere medlemmer prioriterede de aktiviteter og
udflugter som bliver udbudt i fotoklubregi.
Aktiviteter – De forskellige aktiviteter i 2013 blev gennemgået. Der har været mange gode og
spændende aktiviteter. Nogle af disse har været godt besøgt – specielt dem som har ligget på en
klubaften. Dette skal aktivitetsudvalget have fokus på når man planlægger.

Statistik:
• Klubbens vækst fra 2009 til i dag
Fra et medlemstal på 10 fra febr. 2009 til 21 i dag marts 2014. Tallene har været stødt stigende dog med en
nedgang i febr. 2011 og marts 2012. I August 2011 havde vi et medlemstal på 40. Desværre konstateres en
halvering af medlemmer ift. I dag. Nogle af dem som har stoppet har givet udtryk for at der er for få
aktiviteter.
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Temaaflevering.

Det har været småt med billedindlevering ift. antallet af medlemmer. Det højeste antal indleverede
billeder var 21 med temaet – sommer i Danmark, dog skal det siges, at hvert medlem måtte indsende
to billeder. Det laveste antal til en temakonkurrence har været 5 hvor temaerne var Ild og havet. Der
blev taget en kort snak om, at man måske skulle overveje at tage en drøftelse om max-tidsfristen for
hvornår billedet til temakonkurrencen kan være taget. Kim Fomsgaard finder et hul i
klubaftenkalenderen til en drøftelse omkring tidsfrist for billedaflevering samt årsagen til at så få
vælger at deltage i konkurrencen.
•

Besøgsstatistik på hjemmesiden.

Ca. 17000 besøgende på hjemmesiden. Dette tal har været stabilt siden 2011.
Ad. 4. Regnskab
Kasseren gennemgik regnskabet for det forgange år. Klubben kommer ud af 2013 med en underskud på
6812, hvilket skyldes, at indtægt for udført arbejde for Foreningen Norden er tilgået klubben i 2012 og
udgifter blev foretaget i 2013. Beholdningen for Ringsted Fotoklub er pr. 31.12.2013 kr. 25.416,55
Ad. 5 Indkomne forslag
Der er indkommet to forslag.
1. Indkøb af computer, så medlemmerne er fri for at skulle medtage sin private/arbejdsmæssige
computer ved bl.a. gennemgang af temabilleder og samt aftens agenda. Derudover foreslog
formanden et nyt lærred, idet klubbens lærred på mærkelig vis er forsvundet fra Kulturhuset. Det

klubben benytter pt. Er temmelig tungt. Som udgangspunkt var medlemmerne indforstået med at
der blev indkøbt en computer og et lærred, men man kom i drøftelsen ind på, at Ringsted
Kommune udlodder en pulje penge som foreningerne kan ansøge om. Hvad angår et nyt lærred,
blev det foreslået, at Kulturhuset investerede i et sådan, således at det blev fast monteret i lokalet
til alle foreningernes glæde. Den nye bestyrelse tager kontakt til Kulturhuset mhp. Indkøb af et
lærred. Bestyrelsen kontakter fotoklubmedlem Karen Nielsen, idet hun fra en anden foreningen har
erfaring med at søge om puljepenge
2. Forslag til udvidelse af § 20 i vedtægterne. Det foreslås, at tilføje følgende: Hvert medlem af
Ringsted Fotoklub forpligter sig til, at mindst en gang årligt at bidrage med aktivitet i en
udvalgspost. Der blev taget en drøftelse af forslaget som endte med, at forslagsstilleren trak
forslaget og at § 20 fortsætter i uændret form.
Ad. 6. Bestyrelsen
Valg af bestyrelse (4), bestyrelsessuppleant(1), samt valg af revisor(1), revisorsuppleant(1) og kasserer (1)
Formand
3 Bestyrelsesmedlemmer
Kasserer
Revisor
Revisorsuppleant

Carsten Enoch vil gerne påtage sig en
bestyrelsespost, men ønsker ikke at
genopstille til formandsposten.
Rene Rømer: Modtager genvalg
Hans Koch: Modtager ikke genvalg
Michael Vergara: Modtager ikke genvalg
John Kristensen: Modtager genvalg
Ole Gabrielsen: Modtager genvalg
Bo Gabrielsen: Modtager ikke genvalg

Følgende poster blev besat frem til generalforsamlingen 2015:
Formand
3 Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsessuppleant
Kasserer
Revisor
Revisorsuppleant

Kim Fomsgaard
Rene Rømer:
Jill Rosendahl Larsen
Carsten Enoch Hansen
Torben Mailand
John Kristensen
Ole Gabrielsen
Toke Beck

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent for 2015.
Der blev taget en første drøftelse af hvad vi vil med de penge klubben råder over. Hvor mange penge må
aktivitetsudvalget foreslå at bruge pr. halvår og evt. aktiviteter ud af huset, hvor klubben evt. kunne give et
tilskud til aktiviteten. Indkøb af fotolamper som medlemmerne kunne leje af klubben. Forslagene var
mange, men drøftelsen endte ud med, at man vælger at fortsætte med samme kontingent for 2015 med i
alt kr. 350 for et helt år. Hvis nye medlemmer bliver indmeldt efter 1. juli betales et kontingent svarende til
50% af årskontingentet.

Ad. 8. Eventuelt
Der var intet under dette punkt

Referent: Kim Fomsgaard

