
Referat af ordinær generalforsamling den 24. maj 2017 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning 

Billedsekretærens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.  
6. Eventuelt. 

 
Der var 19 (senere: 20) medlemmer tilstede, heraf 3 (senere: 4) fra bestyrelsen og én suppleant. 
 
Ad 1. Søren blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Herefter blev ordet givet til 
formanden. 
 
Ad 2.  
Formanden, Uwe, indledte med at takke alle medlemmerne for den fortsatte opbakning til 
klubben og dens aktiviteter. Der er kommet flere nye medlemmer i sæsonen, og medlemstallet er 
nogenlunde konstant omkring 30 - 31 stykker. Flere af bestyrelsens medlemmer har meddelt, at 
de ikke ønsker at genopstille, og formanden benyttede lejligheden til at takke Ninna for hendes 
mange gode ideer og kontakter, og Ilse for både hendes indsats som revisor gennem mange år, 
bidragene til bestyrelsen, og ikke mindst den illustrerede medlemsliste. En helt særlig tak til 
Laurits, som nu for anden gang forlader bestyrelsen. Hans gerning gennem i alt 36 år i 
bestyrelsen har omfattet 18 år som formand og sammenlagt 11 år som billedsekretær. Det er ikke 
til at sætte ord på, hvor meget hans usædvanligt store indsats har betydet for klubben gennem 
mere end halvdelen af klubbens levetid, og han kan heller ikke høre det fordi han er i Frankrig nu.  
 

Formanden takkede også Alf for det nye system til at registrere billeder i de interne konkurrencer 
og for at gøre klubben synlig på Facebook; Tage for den fortsatte indsats med klubbladet - som 
nu udelukkende udkommer digitalt; Carsten for at stå for klubbens hjemmeside; og Joan for at 
lave marmelade og bage boller ind imellem. 
 

Ud over klubbens interne konkurrencer, som omtales senere, har vi deltaget i alle Region Nords 
konkurrencer, i ”Mellem Sund og Bælt” og i SDFs Den Nationale. Her blev vi placeret på en 12. 
plads, det er ét nummer bedre end sidste år. Det var 8 af medlemmerne, som var ansvarlige for de 
i alt 17 antagelser - heraf én med et diplom til Carsten. Uden for klub-racerløbet fik Jørgen lagt 
konkurrencen i ”Det helt fri billede” ned ved at tage 1., 2. og 3. pladsen. 
 

Klubbens program har omfattet en aften med lyslægning og brug af flashanlægget, og desuden en 
masse inspirerende gæster: Stefan, som fortalte om billederne og det trykte program for 
”Skatteøen”; Molly Grønberg, Bjarne Bækgaard, Carsten Siems og Mette Fogelstrøm, som hver 
for sig viste og fortalte om deres egne billeder; Lisbeth Murel, som fortalte om billeder i det hele 
taget, og John Nielsen fra KFAK, som fortalte om deres liv i klubben, deres fælles printer og om 
farveprofiler. Vi har også været på en del fototure: til Esrum kloster, til Ordrupgård for at se 
Monet, til Den Indre By i en skrækkelig kulde, på ørnetur til Skåne i tyk tåge, på tranetur til 
Pulken i flot vejr, og senest til Sydhavnstipperne i snuskvejr. Endelig har vi prøvet at udstikke to 
fri opgaver i form af individuelt at besøge først Amager Strandpark og senest Søerne i (i 
København) og se, hvilke billeder der kunne komme ud af det. Det var inspireret af vores besøg 
fra Lyngby Fotoklub sidste år. 
 



Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund vandt vi igen i år, omend ikke helt så suverænt 
som sidste år, med emne ”Rød Linje”. Det er nu deres tur til at udfordre. Det er også blevet en 
god tradition, at vi udveksler 10 billeder med Ølstykke Fotoklub og holder en fælles bedømmelse 
/ kommentering. Klubben er kommet i god kontakt med Herlev Bibliotek, hvor vi havde en 
(meget) lille udstilling igennem februar og et virkelig godt besøgt arrangement med 
luftfotografen Jan Kofod Winther på biblioteket. 
 

Alt i alt en ok sæson. Til sidst en stor tak til alle og til bestyrelsen for det flotte arbejde. 
 
Billedsekretærens beretning havde Uwe lovet at fremlægge i Laurits’ fravær, men han havde 
ikke modtaget den. Det lykkedes nogenlunde at improvisere sig igennem sæsonens højdepunkter 
for de interne konkurrencer og at få uddelt de store præmieglas med lidt forbehold - dog uden 
forbehold for de to gange ”Årets billede” til Alf for både digitale og papirbilleder. {Efterfølgende 
er beretningen dukket op, og den nævner: Dommerne i de fire glaskonkurrencer var Jørgen 
Kryger (Maribo FK); Nikoline Høbjerg (FK Kronborg, Helsingør); Thomas Pedersen 
(Downstairs) og Frank Lindström. Til konkurrencerne har 19 autorer bidraget med 222 
papirbilleder, og 22 autorer har oploadet 287 digitale billeder. Det er lidt færre papirbilleder og 
mange flere digitale end sidste år. 
 

Årets billede blev bedømt af William Gaarde-Nissen, Keld Espersen og Allan Birk (Torstorp 
FK). Årets billede i både papir og digital form var begået af Alf. Årets fotograf, beregnet ud fra 
resultaterne i de fire glaskonkurrencer, var Alf i papirbillede og Tage i digital. 
Emnekonkurrencerne: Phototravel (papir) og Natur (digital) blev bedømt af Finn Regil 
(Frederikssund FK); det blev Jesper som vandt i Phototravel og Alf i Natur. Portræt (digital), 
Monochrome (papir) og Serier blev bedømt af Peder B. Pedersen og Peer Hansen (Halsnæs FK). 
Her vandt Søren i alle tre kategorier. I alt har 728 billeder deltaget i sæsonens konkurrencer, det 
er en del flere end sidste år.} 
 
Under kommentarer til de to fremlæggelser ville dirigenten inddrage de forslag, som René på 
vegne af en gruppe af medlemmerne havde sendt ud til alle et par uger forinden. René forklarede 
i hovedpunkter, at folk savner aktiv læring i klubben, både i form at fotografere mere, når vi er 
sammen, og at billedbehandle noget mere. Vi skal også blive bedre til at modtage nye i klubben, 
bl.a. ved at tildele dem en tutor, og der er også for få tilbud til de mere øvede medlemmer. En 
A3+ printer i klubben ville være et klart plus, hvis det kan bringes til at fungere. Endelig 
bemærkede René, at man kunne differentiere kontingentet, sådan at arbejdsramte medlemmer 
betalte mere, og at der efter hans opfattelse ikke er grund til at klubben betaler medlemmernes 
deltagelse i diverse konkurrencer. 
 

Jørgen bemærkede, at bestyrelsen havde valgt at betale klubmedlemmernes gebyrer i nationale 
og regionale konkurrencer for at give en bredere deltagelse - få flere til at aflevere; og måske et 
bedre resultat for klubben som helhed. Desuden - klubben er allerede åben for alle mulige 
aktiviteter ud over det, der står i programmet; fx Jespers ”pensionistture” (hvor de med et P i 
listen bliver indbudt), mit eget mandagshold om Photoshop i februar og René’s onsdags/torsdags 
gruppe. 
Jesper nævnte, at han havde været medlem i to omgange. Første gang havde han haft det rigtig 
godt med den hyggelige omgangstone, men i anden omgang havde han bemærket en mere lukket 
atmosfære. Der foregår aktiviteter, som ikke er åbne for alle. Det bør ikke være sådan, at nogle 
arrangementer er forbeholdt en overklasse. Ellers er det et godt oplæg, som jeg har læst med 
interesse. 
Uwe supplerede med, at han er tilhænger af aktiviteter, som startes i basis, det behøver ikke at 
være bestyrelsen som kører det hele. Vi er en lille klub, så vi har nok ikke brug for udvalg til fx at 
lægge program. 



 

Der var herefter en livlig og konstruktiv diskussion ud fra forslagene, hvor de fleste 
tilstedeværende bidrog. Der var almindelig tilslutning til, at det er fint med mindre grupper, der 
ind imellem de ordinære klubaftener kan beskæftige sig med fx fuglefoto, lyslægning eller 
billedbehandling, og til at grupperne skal være åbne for alle medlemmerne. Det blev foreslået, at 
en repræsentant for grupperne annoncerer hvad der er gang i og hvornår de mødes under 
’informations-punktet’ i starten af en klubaften. Mange aktiviteter egner sig ikke til, at hele 
klubben deltager - fx atelierfoto i plenum ender normalt i kaos. Flere foreslog, at der blev lavet en 
medlemsundersøgelse, så det bliver tydeligt hvilke aktiviteter og arrangementer, medlemmerne i 
virkeligheden ønsker og vil bidrage til.  
 

Der var bred tilslutning til, at vi skal blive bedre til at tage imod nye medlemmer; som minimum 
ved at sige goddag og velkommen og fortsætte med en mentor-ordning, men flere nævnte også et 
introduktionskursus på et par aftener imellem klubaftenerne. Kommunikation inden for klubben 
blev drøftet fra flere vinkler - skal det ske på Facebook, på hjemmesiden, med direkte mail eller i 
klubbladet (som findes på hjemmesiden og i direkte mail)? Der kom ikke en klar, fælles holdning 
- nogen mente således, at Facebook er omtrent det dårligste medie mens andre havde gode 
erfaringer med den. Hjemmesiden er rigtig god og effektiv, men forudsætter at der er en redaktør 
som kan styre den. Bladet kan ikke stå alene, og nogen mente at direkte mails drukner i 
mængden. 
  

Blandt kommentarer nævnte Preben, at klubbens diplomer er meget gammeldags og ufestlige, og 
at han tidligere havde foreslået et nyt design. Han nævnte også, at det kunne være interessant at 
se, hvilket udstyr de enkelte medlemmer brugte, så man kunne spørge efter gode råd. Ilse 
foreslog, at man tog kontakt til lokalbiblioteket om fælles arrangementer. 
 
Da den fyldige diskussion ebbede ud, lukkede dirigenten talerrækken og foreslog, at 
beretningerne blev taget til efterretning. Det blev der klappet af. 
 
Ad 3. Kassereren, Jørgen, havde kun få kommentarer til regnskabet, som var blevet delt ud. Det 
var endt med et pænt overskud, på trods af det budgetterede underskud. Der var ikke blevet 
indkøbt nye ledninger, men derimod en kost og andre rengøringseffekter, da de gamle skulle 
kasseres efter et uappetitligt overløb af kloakken på WC’et. Der var ikke spørgsmål til 
regnskabet, og det blev godkendt med spredt bifald. 
Bestyrelsens forslag til budget var en uændret fortsættelse af den hidtidige praksis og uændret 
kontingent. Det betyder, at ca. 1/3 af indtægten går til SDF-kontingent og knapt 1/3 til gebyrer for 
Den Nationale, Region Nord og Mellem Sund og Bælt. Der er ikke budgetteret med store 
anskaffelser, men klubben har en pænt stor formue stående i banken. 
 

Der var flere kommentarer til budgettet, herunder en bred tilslutning til, at klubben fortsat betaler 
deltagergebyret for nationale og regionale konkurrencer. Der var en diskussion af, om klubben 
skulle anskaffe en A3+ printer, hvor medlemmerne kunne printe deres egne billeder billigere. 
Diskussionen blev ikke konkluderet i et konkret forslag, men et tilbagevendende argument var, at 
der i så fald skulle være en person, som påtog sig ansvaret for printerens drift og vedligehold.  
Der blev også forespurgt, om kontingentet kunne øges til fx 100 kr. pr måned; nogle indvendte at 
det var unødvendigt, når der ikke var et konkret forslag til, hvad det ekstra beløb skulle bruges til.  
Kommentarerne blev rundet af med en formulering, at det i budgettet skulle fremgå, at der 
undersøges nyanskaffelser til klubben. 
Med den kommentar blev budgettet og forslaget om uændret kontingent vedtaget med en vis 
klappen. 
 
Ad 4. Der var ikke fremsendt forslag inden vedtægternes frist, 7. april. 



 
Ad 5. Det var programsat, at der i år skulle vælges formand og to medlemmer til bestyrelsen, men 
ud over de to afgående (Ilse og Laurits) havde Ninna meddelt, at hun ville træde ud af 
bestyrelsen. 
Uwe erklærede sig villig til at genopstille som formand, og der meldte sig ikke andre kandidater, 
så han blev genvalgt med akklamation. 
Alf, som var afgående suppleant, erklærede sig villig til at overtage bestyrelsesposten efter Ninna, 
og også det blev der klappet af. Til de to ordinært ledige poster meldte Henning og René sig, og 
da der ikke kom flere kandidater, blev de to valgt med bifald.  
Til de to suppleantpladser meldte Jes og Søren sig, og de blev også applauderet og valgt. 
I afdelingen for økonomi og finans blev Lise og Susanne genvalgt som revisorer og Niels (in 
absentium) genvalgt som revisorsuppleant. Det blev der også klappet af. 
 
Ad 6. Under ’Eventuelt’ nævnte Bent, at der stadig var mulighed for at melde sig til at 
fotografere til teatrets næste forestilling, hvor prøverne skulle foregå i pinsen og billederne 
umiddelbart overdrages.  
Dirigenten mente, at efter den lange debat i fortsættelse af beretningerne kunne der ikke være 
mere at snakke om, og da det viste sig at være tilfældet, kunne han erklære generalforsamlingen 
for afsluttet og takke for god ro og orden. 
 
-ref. Jørgen 


