Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den 16.3.2015
Tilstede: 21 Fremmødte (Stemmeberettigede medlemmer)
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent:
3. Formandens beretning.
4. Kasseren aflægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
8. eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Steen Andersen blev valgt som dirigent.
Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt og i
overensstemmelse med klubbens regler.

Ad. 2. Valg af referent.

Carsten Enoch blev valgt som referent.

Ad. 3. Formandens beretning.
Formanden indledte punktet med at orientere om at han i sin beretning ville komme ind på følgende:
1. Tak til samarbejdet
2. Mødedeltagelse
3. Aktiviteter

Formanden takker alle klubbens medlemmer, nye som gamle, for et rigtigt godt samarbejde i
2014.
Udstillingen på Knud Lavard blev nævnt, sammen med Ringsted Natten som er vores årlige
begivenhed.
Formanden nævnte mødedeltagelsen, vedlagt referatet.
Formanden nævnte klubbens aktiviteter gennem det seneste år.
En masse succesrige oplevelser i godt selskab.
Stor kredit til Aktivitetsudvalget.
Formandens beretning indeholdt desuden:
1. Klubbens vækst fra 2009 til i dag.
2. Temastatistik over indleverede billeder, formanden nævner, at han er lidt skuffet over
deltagelsen og forsøger at motivere til endnu bedre deltagelse.
Hvad kan årsagen være, til at deltagelsen nogle gange er meget ringe.

3. Besøgsstatistik fra hjemmesiden ligger stabilt på ca. 17000 besøgende årligt.
4. Formanden peger på tilslutninger til aktiviteter ud af huset, fordi der ofte ikke er særlig
stor tilslutning til aktiviteterne. Når aktiviteten ligger udenfor klubaftener.
Der blev diskuteret lidt omkring kommentering af billeder på hhv. Hjemmeside eller facebook.
Klubbens medlemmer blev opfordret til at obs. På at kommentere på de billeder som de enkelte
medlemmer har lagt op i medlemsgalleriet.
Formandens præsentation vedlagt som PDF.
Formandens beretning er godkendt.

Ad. 4. Kassereren aflægger regnskab.
Kassereren specificerer regnskabet for 2014,
Bl.a. har der været lidt bøvl omkring udmelding af SDF, selskabet for Dansk fotografi. Her har klubben lagt
ud for enkelte medlemmer, hvor pengene dog er kommet ind igen.
Ringsted Natten er vores største post. Regnskab vedlagt.
Klubbens kasse beholdning er i dag på Kr. 25778,79.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad. 5. Indkomne forslag
1. §19 Bestyrelsespligt. Overvejende flertal
2. §13 Stemmeafgivelse.
3. Indkøb af nyt lærred og eller projektor
At lade enten bestyrelsen eller andre med interesse herfor få bemyndigelse til at undersøge hvad et
nyt letvægtslærred og en god projektor vil koste i indkøb. Når et sådan tilbud foreligger bestyrelsen
vurderes det efterfølgende om Ringsted Kommune skal søges for et tilskud.
Da forslag ikke er sendt ud inden generalforsamlingen, er det ikke muligt, for medlemmer at tage stilling.
derfor kræver det, at medlemmerne får ændringsforslagene ud senest 2 dage før generalforsamlingen, jf. §
6.
Formanden foreslår, at vi forkaster ændringsforslagene for denne gang og bestyrelsen indkalder til en
ekstra ordinær generalforsamling, hvor disse ændringer kan vedtages.
Bestyrelse gør brug af en klubaften, som endnu ikke er programsat.
Den ekstraordinære Generalforsamlingen vil kun omhandle forslag til vedtægtsændringer.
Formanden tager kontakt til bestyrelsen samt Aktivitetsgruppen mhp. Fastsættelse af dato
Andre forslag: Indkøb af Lærred og Projektor
Forslaget vedtaget og bestyrelsen varetager beløbsgrænsen.
Kassereren foreslår, at der søges om tilskud hos kommunen, inden indkøb.
Beslutningen ligger hos Bestyrelsen.

Ad 6. Valg til bestyrelse
Til Genvalg:
Kim Fomsgaard Genvalgt
Carsten Enoch Genvalgt
Jill Larsen Genvalgt
Ny opstillede kandidater i stedet for Rene Rømer.
Til skriftlig afstemning er:
Peter Klarskov fik 7 Stemmer.
Jens Petersen fik 12 Stemmer.
2 blanke.
Jens Petersen er hermed valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen 2015:
Formand: Kim Fomsgaard
Bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Enoch
Jill Larsen
Jens Petersen
Bestyrelses Suppleant:
Torben Mailand
Revisor:
Ole Gabrielsen
Revisor Suppleant:
Toke Beck
John Kristensen forstætter som Kasserer.
Kassereren er ikke med i bestyrelsen.

Ad 7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent for 2016.
Den gamle bestyrelse lægger op til, at vi fastholder kontingentet på 350 Kr. Årligt.
Enstemmigt vedtaget at fastholde kontingentet.

Ad. 8. eventuelt.
1. Der blev spurgt til hvad overskydende kontingentbeholdning ville kunne bruges til. Formanden
foreslog eksempelvis fotoarrangementer eller til foredragsholdere.
2. Kaj stillede forslag til at oprette en investeringspulje, til ovenstående formål så
kontingentbeholdningen ikke blev fuldstændig udtømt
3. Toke synes lidt bedre belysning i teltet på Ringstednatten ville kunne gøre underværker, så det ser
mere indbydende og tiltrækkende ud.
4. Det blev talt om, hvorvidt vi fortsat skulle være repræsenteret på Ringsted Natten, samtidig var der
flere forslag på andre måder, hvorpå, vi kunne gøre opmærksom på vores klub udadtil, bl. A.
udstillinger på eks. Biblioteket.
5. Der var forslag om at oprette en facebook side, hvor vi kunne være synlige, men ingen påtager sig
ansvaret for at administrere denne, og det kan give anledning til masser af SPAM mv.
Der var medlemmer, som ikke var trygge ved facebook og diskussionen lukkes.

Formanden meddeler at der indkaldes til Ekstra ordinær generelforsamling.

