
Referat af ordinær generalforsamling den 22. maj 2018 
 
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 24 medlemmer tilstede, heraf alle 5 fra bestyrelsen og begge suppleanter. 
 
Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Herefter gav han ordet til 
formanden. 
 
Ad 2.  
Formanden, Uwe, indledte med at takke alle medlemmerne for den fortsatte opbakning til 
klubben og dens aktiviteter. Medlemstallet har i perioden været svagt stigende, og er fortsat 
nogenlunde konstant omkring de 30. Året blev i høj grad præget af, at afdelingsbestyrelsen i 
november meddelte, at vi skulle flytte til april, fordi lokalerne skulle bruges af andre. Bestyrelsen 
holdt et møde med dem lige efter nytår, hvor vi blev enige om, at vi kan blive boende mod at 
Herlev Kommune får mulighed for at bruge lokalerne i dagtimerne. Vi har nu ryddet ud i 
baglokalet, så der er plads til kommunens folk og deres printer mv., og de har fået en nøgle. 
Desuden har vi fået fast internet, og der er blevet gjort rent, så det er en meget lykkelig løsning, 
og vi tør igen se fremad.  
 

Formanden takkede Henning og Alf for at have ryddet op i klubbens digitale profil, og han bad 
Henning uddybe det. Hjemmesiden er nemmere at overskue og med en jævnligt opdateret forside, 
det er Henning og Alf, der kan lægge nye ting på hjemmesiden. Facebook-siden er en lukket 
gruppe, som bestyres af Alf; han giver tilladelse til alle, der beder ham om det, og de kan alle slå 
noget op på Facebook-siden. Alle andre kan se, hvad der er på siden, men man ikke tilføje eller 
kommentere noget, med mindre man er medlem af gruppen. De to medier er klubbens reklame-
søjle i omverdenen. Dropbox er beregnet til opload til konkurrencer og til emner eller 
udstillinger, som klubben står for. Det er kun klubbens medlemmer, der kan se - og lægge noget i 
- Dropbox. Derfor er den også et sikkert sted til medlemslisten - og maillisten. Det sidste af de 
digitale medier er maillisten, som man kan bruge til at sende oplysninger, spørgsmål o.l. direkte 
til alle medlemmerne.  
 

Efter redegørelsen takkede formanden Alf for det velfungerende system til at registrere billeder i 
de interne konkurrencer, og i øvrigt for indsatsen som billedsekretær. Og han takkede Joan for at 
lave marmelade og bage boller ind imellem, og for hendes indsats gennem mange år med at holde 
kontakten til Region Nord og gå til regionens årsmøde. Den funktion har René fået overdraget 
nu. Endelig takkede formanden Tage både for den fortsatte indsats med klubbladet - som nu 
udelukkende udkommer digitalt, og ikke mindst tusind tak for det store arbejde med at arrangere 
ture i dagtimerne med ’pensionisterne’ under firmanavnet Tages Turist. Han bad Tage fortælle 
om det. Tage kunne berette, at firmaet netop var lukket, fordi der var meget arbejde med at 
forberede og prøve-gå turene, og kun få deltagere. Men markedet er åbent, og både han og alle 
andre kan frit invitere andre fra klubben med på en tur ud i det blå. De, der kan være med på ture 
i dagtimerne, har et ”P” ved deres billede i den illustrerede medlemsliste. 
 



Formanden vendte tilbage til sin beretning, og nævnte at vi fortsat er i god kontakt med Herlev 
Bibliotek. I oktober havde vi en flot, lille fotoudstilling om temaet ”Mørke”, og desuden et åbent 
arrangement om natfotografering, suppleret med en byvandring i mørket, som flere af de 
interesserede gæster var med til. Næste udstilling er i juni, og her er temaet ”Puls”.  
 

Ud over klubbens interne konkurrencer, som billedsekretæren omtaler senere, har vi deltaget i 
alle Region Nords konkurrencer og i SDFs Den Nationale. Her blev vi placeret på en 8. plads, og 
det er den bedste placering i mange år. Det var hele 10 af medlemmerne, som stod for de i alt 24 
antagelser - der var dog ingen af antagelserne, som gav medalje eller diplom til de dygtige. Uden 
for point-ræset fik Jørgen guld, bronze og to diplomer i ”Lyd-billede” og et diplom i ”Det helt fri 
billede”. I modsætning til det flotte resultat i Den Nationale, var klubben ikke i top-10 i Region 
Nord’s tilsvarende point-ræs. 
 
 

Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund vandt vi igen i år, også denne gang med en pæn 
margin, med emnet ”Menneskeskabte konstruktioner”. Nu er det vores tur til at udfordre dem 
med et taktisk smart emne. Det er nu femte gang, vi udveksler 10 billeder med Ølstykke Fotoklub 
og holder en fælles bedømmelse / kommentering, så nu er det en fast og god tradition. Ved næste 
fælles bedømmelse, som skal ske hos os, skal vi nok lægge mere vægt på, at de, der afleverer 
billeder til bedømmelsen, også kommer til det fælles arrangement, så vi kan få nogle bedre 
diskussioner. 
 

Sæsonen har budt på det sædvanlige mix af teknik, visning af billeder, og bedømmelse af 
konkurrencer samt en hel del udflugter. Teknikken har budt på langtids-eksponering med sorte 
filtre, mobiltelefonen som kamera, gode portrætter og foto-reportage, og fotobøger hos CEWE 
(med rabat!). Ud over bedømmelserne har vi holdt fast i at give efter-kritik til de ikke-antagne 
billeder i klubkonkurrencerne på en efterfølgende klubaften. Det er mere nødvendigt end 
tidligere, for vi får kun dommerens kommentarer til de 25 bedst placerede billeder, og der 
deltager jævnt hen dobbelt så mange billeder i konkurrencerne. 
 

Vi har i bestyrelsen forsøgt at følge op på de tanker og ideer, der blev luftet på 
generalforsamlingen sidste år. Søren har arrangeret en spørgeskemaundersøgelse, som både 
omfatter medlemmernes ønsker til arrangementer i klubben og det fotoudstyr og -programmer, 
man har. Søren fortalte, at undersøgelsen ligger som Excel-ark i klubbens Dropbox, og man er 
velkommen til at kigge i den. Meningen med den lange udstyrsliste er, at man kan se, hvilke 
andre der har samme kamera som man selv og udveksle erfaringer om både kamera og optik. Og 
spørgsmålene om emner til klubaktiviteter er dels tænkt som inspiration for bestyrelsen, når den 
lægger program, dels som indgang til at finde ligesindede blandt medlemmerne, så man kan tage 
kontakt og foreslå fælles aktiviteter.  
 

Uwe fortsatte med at fortælle, at klubben jo havde købt et nyt fjernsyn, og bestyrelsen har 
diskuteret indkøb af ny PC og en printer - det vender vi tilbage til. Henning har stået for en ny 
introfolder, som vi bl.a. kan lægge frem på biblioteket, og Jørgen holdt nogle introaftener i vinter. 
Vi er ikke i mål med alle de gode forslag, men på vej. Formanden konkluderede, at det alt i alt 
havde været en ok sæson, og sluttede med en stor tak til alle og til bestyrelsen for det flotte 
arbejde. 
 
Der var hverken kommentarer eller spørgsmål til formandens fyldige beretning, men 
forsamlingen klappede af den. 
 
Herefter fik Alf ordet til billedsekretærens beretning. Ud over de fire glaskonkurrencer og den 
opsamlende ”Årets Billede”, har vi haft fire emnekonkurrencer: Portræt (digital); 
Photojournalism (papir), Kreativ (papir) og Serier (papir). Dommerne i glaskonkurrencerne var: 
Fine Holten (KFAK, glas 1), Gitte Müller og Claus Carlsen (Downstairs, glas 2), Jes Lyngsie 



(Negativ Roskilde, glas 3) og Jens K.L. Jørgensen (Glostrup FK, glas 4). Årets billede blev 
bedømt af Bjarne Skov, Mads Henriksen og Michael Dyrberg fra Køge FK. I alt 201 papirbilleder 
og 259 digitale billeder havde deltaget i de fire glaskonkurrencer. De store præmieglas blev 
uddelt til: 
 René (Årets fotograf, papirbilleder. Foran Tage og Alf) 
 Niels (Årets fotograf, digital. Foran Alf og René) 
 Alf (Årets papir-billede ”Morgendis”. Foran billeder af Jes og Søren) 
 Jes (Årets digitalbillede ”Mod lyset”. Foran billeder af Søren og Henning). 
 
Dommerne i emnekonkurrencerne var Bodil og Birgit fra Kronborg FK i Helsingør, som 
bedømte: 
 Portræt (vundet af Jørgen med billedet ”Marie”), og 
 Photojournalism (vundet af Børge med billedet ”Frygtskaber”) 
Og Mette Andersen, som bedømte: 
 Kreativt (vundet af René med billedet ”Havnedrømme”), og 
 Serier (vundet af Jørgen med serien ”Højmose”). 
 

Der blev også klappet af billedsekretærens beretning, og så gik dirigenten videre til pkt. 3. 
 
Ad 3. Det var ikke lykkedes at få det trykte regnskab bragt med til mødet, så det blev i stedet 
fremvist på storskærm ved hjælp af Alf’s bærbare og klubbens internet. Kassereren, Jørgen, 
bemærkede at regnskabet viste et massivt underskud, fordi klubben havde investeret i det nye TV. 
Ellers var budgettet nogenlunde fulgt, dog var der brugt flere penge til Region Nord-
konkurrencerne, fordi der ikke var betalt for to af dem i forrige regnskabsår, så de var ekstra på 
her. Der var også bugte mere end planlagt til gaver, fordi både Laurits (70 års fødselsdag), 
Torstorp Fotoklub (20 års jubilæum) og Carsten (klubbens første webmaster) var blevet betænkt.  
 

På et spørgsmål til, hvad vi skal gøre ved underskuddet, svarede Jørgen at pengene jo er brugt, 
men der er stadig en rigtig stor beholdning i banken. Da der ikke var flere bemærkninger, 
konkluderede dirigenten, at regnskabet var godkendt, og så blev der klappet. Herefter skiftede 
billedet til bestyrelsens forslag til budget, som heller ikke kunne uddeles men også blev 
præsenteret på den store skærm. 
 

Bestyrelsen vil foreslå, at der indkøbes en ny PC til erstatning af den i skabet, inklusive 
abonnement på Photoshop og Lightroom, og desuden en stor printer - op til A2, og at 
anskaffelserne inklusive det nødvendigste tilbehør klares inden for en ramme på 25.000 kr. Med 
både uændret kontingent og alt andet uændret og i øvrigt samme praksis som sidste år, vil der 
komme et underskud på knapt 23.000 kr. Herved reduceres klubbens formue fra ca. 32.000 kr. til 
ca. 9.000 kr.  
 

Der var en livlig diskussion, især af forslaget om at anskaffe en printer til brug i klubben. Af 
konklusionerne kan nævnes: Jes, som skal være med til anskaffelserne, har indvilliget i at være 
’vicevært’ for printeren, og brugen af den skal finansieres af brugerne. Printeren skal bo på 
skrivebordet i hjørnet af klublokalet, og den skal ikke bruges imens vi har klubaften om andre 
emner. Til en begyndelse bruges der originalt blæk fra Epson eller Canon, og kun nogle få 
papirtyper, hvor der bliver lavet kalibrerede profiler til klubbens (nye) PC. En forespørgsel om 
deltagerne ville bruge den nye printer blev besvaret med håndsoprækning, som viste en meget 
stor interesse. Der var ikke spørgsmål om forslaget til ny PC, men derimod til, om Photoshop 
skulle være på engelsk eller på dansk, idet spørgeren gerne ville have dansk.  
 

Da dirigenten skønnede, at alle havde fået svar på deres spørgsmål, spurgte han om budgettet 
kunne vedtages, og så blev der klappet igen. 
 



Ad 4. Der var ikke fremsendt forslag inden vedtægternes frist, 7. april. 
 
Ad 5. Det var programsat, at der i år skulle vælges kasserer og ét yderligere medlem til 
bestyrelsen. Jørgen svarede på forespørgsel, at han godt ville stille op til nok en periode som 
kasserer, og så blev han valgt med akklamation. Alf, som var valgt ind på en étårig post efter 
Ninna, svarede, at han også var villig til at modtage genvalg, og så udbrød der igen udbredt 
bifald.  
 

Begge de to suppleanter, Jes og Søren, svarede at også de var villige til at stille op igen, og de 
blev også både applauderet og valgt. 
I afdelingen for økonomi og finans blev Lise og Susanne genvalgt som revisorer og Niels 
genvalgt som revisorsuppleant. Det blev der også klappet af. 
 
Ad 6. Under ’Eventuelt’ fortalte Jørgen, at fotoklubben havde fået en aftale om at udstille 
billeder i ”Kunstcirklen”, som er kunstforeningen for de ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi 
skal udstille på 5. sal i rådhuset fra 9. oktober til 5. december, og de vil købe af de udstillede 
værker for et beløb på ca. 5000 kr. Jørgen viste billeder af lokaliteterne og nævnte, at der nok 
kunne hænge omkring 30 - 35 billeder i normalt klubformat, færre hvis nogen vil udstille større 
billeder. Vi vil lave en klubaften til efteråret, hvor de, der har lyst til at være med i udstillingen, 
viser deres forslag, og så diskuterer vi hvilke billeder, der skal tages med. Billederne skal være 
flotte og indrammede, men der er ikke et tema eller emne - bare billederne er kunst.  
 

Niels bemærkede, at håndklædet på klubbens toilet bare ikke du’r. Der er brug for en papir-
løsning. 
 

Jesper nævnte, at der mangler noget undervisning i tips og tricks til billedbehandling, og Lisbeth 
nævnte, at hun gerne ville have noget konkret vejledning. Fra flere blev det bemærket, at vi er for 
mange på en almindelig klubaften til, at undervisning kan gennemføres i praksis. Det kan måske 
virke i mindre grupper på en 4 - 6 stykker, men i det store forum kommer der 100 forslag til 
hvordan det også kan gøres, og så skrider overblikket og pædagogikken. Henning foreslog, at vi 
kunne kombinere et program på en almindelig klubaften med et lille foredrag eller instruktion i 
en enkelt feature, fx fritskrabning. Uwe fortalte, at spørgeskemaundersøgelsen havde vist at der er 
almindelig interesse blandt medlemmerne for gæster og konkurrencer / billedkritik. Vores 
dommervejledning lægger vægt på, at dommeren giver kommentarer til de antagne billeder, og vi 
følger op med ’efterkritik’ til alle de ikke-antagne billeder. Hertil nævnte både Søren og Jesper, 
at der er brug for mere struktur på de aftener. De ender tit med, at alle snakker i munden på 
hinanden, og med at vi kommenterer vældigt på de første 5 billeder og sjofler resten. Men i aften 
havde disciplinen været god. Jørgen foreslog, at vi skulle sige tak til dirigenten, og så blev også 
Tage klappet af. Herefter erklærede han generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro 
og orden. 
 
-ref. Jørgen 
 
Dirigent: Tage Christiansen 


