Ringsted d. 21‐02‐2011

Ordinær Generalforsamling
Referat af Ordinær Generalforsamling I Ringsted Fotoklub afholdt den 21. februar 2011.
1. Valg af dirigent.
Thormod Hauge Jensen blev valgt til dirigent.
2. Valg af referent
Lars Kronborg blev valgt til referent.
3. Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning med hovedvægten på følgende punkter:
Struktur: Mødeaftener udmærker sig ved faste agendaer og stort fremmøde.
Disciplin: Alle giver en hånd med.
Engagement: Det er positivt at dem der er startet som ”tilhører” nu optræder i rollen som
formidler af fotoviden.
Basisaftner: Er blevet vel modtaget – vi skal blot sikre os at ”basis” er basis – disse aftner må
ikke løbe ud af tangenter med mere komplekst indhold.
Årets aktiviteter: Formanden gennemgik det forløbne års aktiviteter med stor ros til de
forskellige aktivitetsudvalg. Kommende aktiviteter frem til sommerferien blev ligeledes
gennemgået.
Statistik: Formanden gennemgik udviklingen i medlemstal siden 2009, fremmøde, antal
billedafleveringer samt besøg på hjemmesiden. På alle områder kan klubben konstatere en
meget positiv udvikling – eneste udfordring er pladsforholdene, hvilket bestyrelsen arbejder
på.
Formanden viste herefter billeder fra årets aktiviteter.
Beretningen blev godkendt.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden anmærkninger.
5. Valg til bestyrelse, revisor og revisor suppleant.
Alle poster skulle genbesættes og på nær kassereren modtog alle genvalg.
Efter afstemning blev Poul Lauritsen valgt som ny kasserer – endvidere blev Hans Kok valgt
som ekstra bestyrelsesmedlem.
Valget til bestyrelsen og sammensætningen af samme var genstand til en debat om
vedtægternes bestemmelser for bestyrelsens sammensætning og vedtægterne generelt. Det
blev besluttet at bestyrelsen fremsætter et nyt sæt vedtægter til godkendelse på næste
generalforsamling.
6. Indkomne forslag.
Eneste indkomne forslag var formandens forslag om en forhøjelse af kontingentet til kr. 250,- for
og med 2012. Forslaget blev vedtaget.
8. Eventuelt
Poul Lauritsen forespurgte om forhøjelsen af kontingentet eventuelt kunne bruges til at
anskaffe fælles klub-udstyr – som eksempelvis en skærmkalibrator.
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Hans Kok kommenterede at prioriteringen i anskaffelser nok var en anden men opfordrede til, at
de medlemmer der har udstyr der kan lånes af andre, stillede dette til rådighed.
Formanden supplerede med, at forhøjelsen først og fremmest skulle sikre at vi har lidt penge på
kistebunden i tilfælde af reparation af udstyr – samt til honorering af foredragsholdere.
Kim Fomsgård opfordrede til at de nye vedtægter kom til at indeholde antal af
bestyrelsesmedlemmer samt periode.
.
For referat:
Lars Kronborg, 22. februar 2011.

