Kære Fotoklubmedlemmer.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Roskilde kommune har forsøgt og få os til at forlade
Vestergade og søge andre lokaler. Grunden var at de ville jævne bygningen med jorden
og sælge grunden. Den plan har de foreløbig taget af bordet, fordi de har lovet
Dampradioen lokaler i bygningen. De alternative lokaler vi har set indtil videre har ikke
været særligt egnede, ifølge bestyrelsens mening. Bortset fra et i Orienteringsklubben,
men desværre meldte de fra i sidste time. Vi har været tilbudt diverse klasselokaler på
forskellige skoler, men ikke steder hvor vi kan opbevare vores ting, samt har lokalerne
også haft nedslidt inventar, som ikke er for voksne at sidde på i flere timer.
Der arbejdes stadig på sagen, men indtil videre er vi kommet frem til følgende løsning,
Løsningen indbefatter desværre, at vi skal flytte klubdag til mandag i stedet for onsdag
og det er allerede fra første 1.april.
Vi får lokalet i stuen i samme hus. (lokalet er i øvrigt bedre) Der er dog besat alle dage
med undtagelse af mandag. Bestyrelsen har set dette som den bedste løsning, idet vi
beholder lagerrum og har adgang til køkken. Vi opdaterer hjemmesiden med info, Den vil
altid være gældende på dagen. Tjek hver mandag, så er du sikker på at være informeret.
Indtil alt er på plads, kan vi blive nødt til at lægge en aften i et andet lokale, vi skal
nemlig have flyttet nogle foredragsholdere. Indtil dette er sket kan der stadig en vis
usikkerhed.
Fremadrettet må vi alle sammen se efter bedre lokaler, hvor vi kan det vi vil, hvis vi vil
være en Fotoklub i fremdrift. Det er lykkes for andre fotoklubber i Regionen, så hvorfor
skulle det ikke lykkes for os.
List ekstra info: Jeg har lavet en aftale med Cewe fotobog, de sponsorerer præmier til
månedens foto + at vi fremover ved alle bestillinger for 20%. Se forklaring:
Ved at bruge koden ”FOTOKLUBNEGATIV” på www.onlinefotoservice.dk får I fremover
20 % rabat på alle fotoprodukter fra CEWE. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at
koden skal indtastes som noget af det sidste i bestillingsprocessen og kun gælder til
onlinefotoservice.
Med fotohilsen P.B.V.
Jesper Therkildsen.

