Ringsted, den 27. februar 2012
Bestyrelsesmøde no. 2 – 27. februar 2012.

Tilstede: Hans Koch, Lars Kroborg, Carsten Enoch og Kim Fomsgaard

Dagsorden:
1. Drøftelse af model for fremtidig billedvurderinger
2. Planlægning af generalforsamling
3. Eventuelt

Ad. 1. Drøftelse af model for fremtidig billedvurderinger
Grundet sidste februar måneds billedafstemning med temaet
Aftenfotografering har bestyrelsen fundet det nødvendigt at mødes og drøfte
mulige måder at vurdere billeder til temakonkurrencer i fremtiden. Månedens
billede på hjemmesiden skal udover at være det bedste i temakonkurrencen
også afspejle klubbens faglige niveau.

På denne baggrund har Hans Koch overvejet andre måder at vurdere
temabilleder på i fremtiden. Denne vurdering præsenterede han bestyrelsen
for.
Udgangspunktet er, at de indleverede billeder bliver vist som slideshow.
Medlemmer bliver udstyret med en stemmeseddel hvor følgende kategorier
skal bedømmes ud fra en skala fra 0-5 hvor 5 er det bedste:
Tema, Komposition, Teknik og kreativitet.
De afgivne point bliver tastet ind i et regneark som efterfølgende udregner
hvilke billede som har opnåede den bedste score både inden for hver kategori
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samt som helhed. Derudover er regnearket konstrueret til at kunne vise de
størst mulige afvigelser i pointafgivningen, hvilket efterfølgende kan give en
åben debat om hvorfor medlemmerne evt. vurderer de indleverede billeder så
forskellig.
Årsagen til at opstille nogle kriterier som medlemmerne skal vurdere de
enkelte billeder ud fra, bunder bl.a. i, at medlemmerne skal overveje
begrundelser for hvorfor de har afgivet de point som de har gjort.
Bestyrelsen fandt den nye metode særdeles interessant, og blev enige om at
præsentere medlemmerne for den under eventuelt på generalforsamlingen den
5.3.2012. Modellen giver mulighed for at klubben på et senere tidspunkt evt.
kan udvide antallet af kriterier eller udskifte nogle af disse.
Hans Koch vil i tilknytning til vurderingsskemaet udarbejde 1 A4 side som kort
og godt uddyber hvad der menes med de enkelte kriterier.

Ad. 2. Generalforsamling 5.3.2012
Bestyrelsen drøftede gennemførelsen af den forestående generalforsamling.
Følgende ting skal være på plads forud for generalforsamlingen:


Stemmesedler. Der vil blive udleveret stemmesedler til de medlemmer
som ikke er i restance med kontingentbetalingen.



Bestyrelsen´s forslag til vedtægtsændringer kopieres i tilfælde af at
nogle medlemmer ikke har fået disse læst forud for
generalforsamlingen.

Ad. 3. Eventuelt
Ordstyrer til klubaftener
Bestyrelsen vurderede, at det ville være hensigtsmæssigt med en ordstyrer til
de enkelte klubaftener, når der er et emne til debat. Det ville være
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formålstjenligt, at lade denne opgave gå på tur blandt medlemmer for
derigennem at inddrage dem i aktiviteterne.

Medlemsarrangement


Bestyrelsen har igennem et stykke tid fundet det uhensigtsmæssigt, at
det er tordenskjolds soldater som altid møder før og stiller op til
klubaften og samtidig er det de samme medlemmer som efterfølgende
sørger for at slukke og lukke. Bestyrelsen ønsker at ændre på dette ved
at der som indledning til klubaftenerne aftales hvem af medlemmerne
som bliver og rydder op og hvem som til næste klubaften møder før og
gør klar. Denne opgave skal gå på tur blandt medlemmerne.



Forslag til det kommende aktivitetsudvalg om, at den tidligere aktivitet
med at medlemmerne finder nogle billeder frem, gode som mindre gode,
fra skufferne og præsenterer disse for forsamlingen bliver genoplivet.
Medlemmerne har dermed en fantastisk mulighed for at få kritik på sine
billeder i form af ris og ros, og evt. ændre på sit faglige ståsted.

Nyhedsbrev
Bestyrelsen har nu igangsat produktionen af et nyhedsbrev til medlemmerne.
Det blev drøftet om nyhedsbrevet skulle offentliggøres til en stører kreds. Skal
tidligere medlemmer også have mulighed for fortsat at følge med i hvad der
sker i Ringsted Fotoklub. Der var holdninger for og imod om hvorvidt gamle
medlemmer skulle have denne mulighed.
Det vurderes at der med tiden kunne være en vis PR-værdi i at udsende
nyhedsbrevet til ikke kun medlemmer.
Bestyrelsen blev enige om i første omgang at udsende nyhedsbrevet hver 6.
uge som en forsøgsordning. Næste nyhedsbrev udkommer umiddelbart efter
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generalforsamlingen. Medlemmerne opfordres kraftigt til at skrive til
redaktøren (hanzi@see-eh.dk) hvis man har et emne som man mener flere
kunne have glæde af.

Referent: Kim Fomsgaard
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