Referat fra generalforsamlingen for Ringsted fotokiub d. 6.03.20 17

Ringsted Fotokiub
Ringsted, den 27. februar 2017

Dagsorden for ordinr generatforsamling mandag, den 6. marts 2017 med indkomne forsiag.

1. VaIg af dirigent

(Bestyrelsen foreslãr Carsten Enoch).

VaIg af referent. (Bestyrelsen foreslãr Peter Klarskov)
Formaudens beretning.
Kassereren aflagger det reviderede regnskab.
Indkomne forsiag.
iEndring af § 12 Kontingent, 3. Afsnit Bilag
Bilag A.
1) Bedommetse afTEIvIA-bilteder.
B.
2) Bodfor 1k/ce at ha’ indleveret et billede (digitalt ellerpapfr) til en
TEM4- konkurrence.
6. Vaig til bestyrelse, suppleant til bestyrelse, revisor og revisor suppteant.
(Toke Beck modtager genvaig)
formand.

2.
3.
4.
5.

—

-

-

-

-

-

-

B-medlem
B-medlern
B-rnedlem
3-suppleant

(Jill R. Larsen modtager genvaig)
(Kim fornsgaard modtager genvaig)
(Jens Petersen modtager genvaig)
(Torben Mailand)

Revisor
R-suppleant

(Ole Gabrielsen)
(Karen B. Nielsen)

7. FaststteIse af kontingent for det kommende fir.
8. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Der var 22 personer fremmødte til generalforsamlingen
1. VaIg af dirigent: Marianne Bertelsen
2. VaIg af referent: Peter Klarskov
3. Formandens beretning: Ud fra nogle slides (Se sidst i referat) fortalte formanden Toke
Beck om rets gang i fotokiubben.
fremmødet i første halvdel af valgperioden var 15,1 / mødeafien, mens der i anden halvdel
var faldet til 14,1 / modeafien.
Han omtalte de faste moder som buyer afholdt hver mandag i lige uger.
Toke opfordrede til at flere deltog i de inteme tema konkurrencer. Heldigvis er deltagelsen
stigende I de seneste indleveringer
P.t. er der 25 betalende medlemmer.
Der har vret 4 udstillinger.
De forskellige aktiviteter blev omtalt.
Antal besøg pa hjemmesiden og hvilken søgemaskine der buyer anvendt blev nvnt.
Hjemmeside er en vigtig ting I vores PR.
Ti! sidst takkede Toke al!e som bar hju!pet til med de forske!!ige aktiviteter i kiubben
formanden beretning blev enstemmigt godkendt
4. Kassereren aflagger det reviderede regnskab.
John Kristensen gennemgik regnskabet (se sidst i referat)
Revisor Ole Gabrielsen havde geimemgâet regnskabet og havde ikke nogen bemrkninger.
Regnskabet viste et underskud pa 7522,28 kr.
Underskuddet fremkommer pga. indkøb bl.a. af ny projekter
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forsiag:
Forsiag A (bilag A): Den nye formulering 1 §12 blev enstemmigt vedtaget.
lorsiag B (bilag B):
Forsiaget Bi btcv grundigt diskuteret for og imod og konklusionen hlcv. at bestyrelsen og eller
aktivitetsuctvalget skal overveje em der til tider kan anvendes en anden form for hedommelse af

Temabilleder end den iiuvrende
Fersaig B2, hlev eftei’ en kort diskussion. trukket tilbage al’ forslagsstillercn.
6. Vaig til bestyrelse, suppleant til bestyrelse, revisor og revisor suppleant.
(Toke Beck modtager genva!g) genvalgt
formand.
-

-

-

-

-

-

-

B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-suppleant

(Jill R. Larsen modtager genvaig) genvalgt
(Kim fomsgaard modtager genvalg) genvalgt
(Jens Petersen modtager genvaig) genvalgt
(Torben Mailand) Sussi Birch nyvalgt

Revisor
R-suppleant

(Ole Gabrielsen) genvalgt
(Karen B. Nielsen) genvalgt

7.

Faststte1se af kontingent for det kommende âr.
Kontingentet faststtes for 201$ til 350,00 kr.

2. Evt. Vedtgter pa hjemrnesiden skal gennemgâs for stavefeji m.m.
Ringstednatten blev droftet. Vii prove i 2017 at ndre konceptet for Ringsted Natten. Hvis
vi skal deltage i Ringsted Natten skal der snarest nedsttes et udvaig. Toke Bech er
tovholder. Ringsted bibliotek fotomaraton blev omtalt.
Der Niver arbejdet pa at fit en ny hjemmeside, men da det er frivilligt arbejde der buyer
brugt, er der ikke sat nogen deadline.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for godt samarbejde til de fremmodte.
Sáledes opfattet
Referent Peter Klarskov

Dirigent Marianne Bertelsen

Formand Toke Bech

