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Mødet formål:
Mødets formål var at drøfte månedens foto kontra Klubmesterskabet . Endvidere at drøfte hvordan vi får
drejet klubben i en retning med større fokus på billedkvalitet, samt motivere medlemmer til at være mere
engageret i klubbens aktiviteter.
Konkurrenceudvalget er bekymret over at månedens foto, overtager Klubmesterskabet. Bekymring over
klubbens udvikling, heraf nævnes: Medlemmernes passivitet, manglende opbakning til arrangementer,
manglende tradition for god billeddiskussion. Evt. samlet indsatser udstilling, klubmesterskab, månedens
foto og udvikling.
Jesper havde udsendt en dagsorden med stikordene:
Månedens foto Versus Årets klubmesterskab. Ændring af aktivitetsniveau. Skabe tradition for at diskutere
billeder og skabe bedre billeder. Samle indsatser. Klubsammenhold. Billedkvalitet. Kunne vi kræve fx deltag
i mindst 1 RNFoto konkurrence
Referat fra mødet:
Punkt:
01

Emne
Månedens foto og årets Klubmesterskab.
Ebbe Møller ønskede at diskutere præmisserne for afholdelsen af Måndens foto. Blev drøftet.
Der var enighed om at ændre reglerne som angivet i nedenstående.
Der var enighed om at ændre reglerne så de måneder som har et fast emne har en regel om, at
billeder maksimalt må være 3 måneder gamle svarerende til måneder hvor der ikke er et fast
emne.
Der er fortsat mulighed for at deltage med 3 billeder pr måned.
Halvårsprogrammerne ændres så der hver måned afsættes en klubaften hvor måneden foto
vises og kommenteres. Der skiftes mellem, at to udvalgte medlemmer kommenter billeder og
at bedømmelse foregår i plenum.
Året afsluttes fortsat med at en ekstern dommer bedømmer de billeder som medlemmerne har
fundet er de bedste, ved de månedlige afstemninger.

Vedrørende Klubmesterskabet:
Ebbe Møller og Søren køre fortsat denne. Der er ikke behov for en udvidelse af gruppen.
Der har været brugt forskellige betegnelse for Klubmesterskabet, men den korrekte betegnelse
er altså Klubmesterskabet.
Ebbe oplyste, at der er fundet dommere og at processen kører planmæssigt.

02

Ændring af aktivitetsniveau.
Søren ønskede at diskutere om klubbens medlemmer var aktive nok. Dette skal ses i lyset af, at
mange planlagte fototure er blevet aflyst på grund af manglende deltagelse, og ikke alle
medlemmer deltager aktivt på klubaftenerne.
Der var enighed om, at der skulle tages initiativer, så klubben ikke synder hen.
Vedrørende ture skal medlemmerne opfordres til at arranger ture. Turene kan offentligøres på
klubaftener og på forsiden af hjemmesiden.
Vi skal nedsættes / genoplive fokusgrupper som fotoentusiasterne, street foto mv.
Mange tiltag for at øge aktivitetsniveauet blev drøftet. Bestyrelsen og mødedeltagerne følger
op på processen.

03

Skabe tradition for at diskutere billeder og skabe bedre billeder.
Søren foreslog at der skal skabes tradition for at diskutere og skabe bedre billeder.
Der var enighed om dette. Gøres fx ved at diskutere de billeder som kommer ind i månedens
foto, og ved at finde foredragsholdere som kan gøre os klogere på området.

04

Øvrige forhold.
Det blev i øvrigt drøftet hvad vi kan gør for at styrke klubben, så vi får flere medlemmer til at
komme til klubaftenerne og sørge for at de enkelte medlemmer udvikler sig. Det blev herunder
drøftet om det skulle være et krav at deltage i konkurrencer. Der var enighed om at vi ikke
skulle stille krav til deltagelse i konkurrencer med at motiver medlemmer til at deltage. Gorm
nævnte, at han ikke deltager i månedens foto, da han arbejder med sine billeder over en
længer periode. Der var enighed om, at der skal være rummelighed til at arbejde på forskellige
måder.
Jesper takkede for et godt og konstruktivt møde.

