Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
04/09-2019
Referant: Helmer
Deltagere:

Jesper T, Bjarne J. H., Ebbe E, Helmer
S.P.

Andre:

Peter Gjevert ( udstillingsudvalget)

Afbud:

Steen P.

Punkt:
01

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

02

Siden sidst.

Vi kan låne Sannes lokaler ved
Rødeport til udstillingen i forbindelse
med års Klubmesterskab 2019. Vi
skal betale 1000 kr. for en 14 dags
periode.

03

Gennemgang af efterårets
program.

Efterårsprogrammet blev
gennemgået.

Action / Handling
Ingen

Jesper og Peter

Den 7/10 mangler en
foredragsholder Jesper ser om han
kan finde en sådan.
Klubudflugt 21 / 22 -09 med
overnatning flyttes til forår 2020.
Jesper er ved at sammensætte et
program. Det bliver nok til
Kristianstad og Bilkirkegården ved
Ryd.
Fotodag i Vejle ( SDF ) er flyttet til
den 28.09.
Fotoentusiasternes weekend
udsættes til forårsprogram 2020.
Der skal følges op på om aftale med
foredragsholder vedrørende Color
Grading den 21 /10 2019 er på plads.
Peter retter programmet på
hjemmesiden.
04

Gennemgang af medlemsliste.

Medlemsliste blev gennemgået.
Bjarne revider listen løbende.

Bjarne.

05.

Kaffe drikning i klubben.

Ebbe har snart ikke mulighed for at
komme tidligere og lave kaffe. Ebbe
kan dog godt købe brød mv. til
aftenerne.

Jesper og Ebbe

Det blev besluttet at lave en ordning
hvor grupper af medlemmer står for
de enkelte aftener. Grupperne blev
sammensat ud fra medlemslisten.
Jesper udarbejdet den endelige liste
og oplyser om den på en klubaften.
06

Forslag til køb af kaffemaskine.

Jesper foreslog indkøb af en ny
kaffemaskine. Det blev besluttet, at
vi i førte omgang bruger den
maskine som står på 1.sal.

Alle.

07

Persondataforordningen.

Det blev besluttet at bruge det notat
som Bjarne oprindeligt har
udarbejdet. Bjarne sender dette til
bestyrelsen så det kan blive lagt på
hjemmesiden.

Bjarne, Peter og
Jesper

Jesper samler fortsat underskrifter
fra medlemmer vedrørende
offentliggørelse af foto mv. af
medlemmer på hjemmesiden.
Jesper oplyser på klubmøde, at
formularen ligger på hjemmesiden.
08

Månedens Foto Status.

Jesper orienterede om, at det er et
Jesper
stort arbejde at administrere side.
Der er forsøgt at finde en afløser
som kan overtage den daglige drift af
hjemmesien uden held.
Jesper foreslog at en del af
månederne reservers faste emner.
Det kunne fx være dyr, tråd o.s.v. De
øvrige måneder kører uændret med
de nuværende regler. Dette blev
vedtaget.

09

Regnskab.

Bjarne gennemgik regnskabet som
det ser ud på nuværende tidspunkt.
Der kan forventes et mindre
underskud.
Jesper foreslog, at tilskud til næste
sommerfest stryges, således at
medlemmerne selv betaler. Dette
blev vedtaget.
Helmer foreslog, at der ved næste
generalforsamling udarbejdes et
budget for den kommende

Bjarne

regnskabsperiode, ud fra tidligere
års regnskab, og ud fra det
medlemsgebyr som bestyrelsen
foreslår for den kommende periode.
10

Udstillingsudvalget ( Peter).

Peter orienterede om, at der er ved
at blive indgået en aftale med
Roskilde Kommune om leje af
Palægården til udstillinger.

Peter og det øvrige
udstillingsudvalg.

Aftalen indgås i samarbejde med de
øvrige tidlere bruger af Farver
Hammers Gård.
Vi skal udstille samtidigt med de
andre brugere.
Udstillingsudvalget arbejder
vedrørende det praktiske med de
øvrige udstillere.
Der regnes med en udstilling om
året.
11

Mobil Pay.

Jesper arbejder fortsat med
oprettelse af en Mobile Pay konto.
Det har vist sig mere besværligt en
først antaget.

Jesper

12

Printer Status.

Printeren bliver ikke brugt ret meget. Alle
Vi forsøger at lave en printeraften,
når programmet for 1. halvår 2020
udarbejdes. Hvis det ikke at finde
den manglende foredragsholder i
dette halvårs program kan vi bruge
denne aften som printeraften.

13

Forslag til indkøb af ny Color
Monkie.

Jesper foreslog, at der indkøbes en
ny Color Monkie. Den nuværende
virker ikke særligt godt sammen med
Windows 10. Der var enighed om, at
dette var en god ide.

Jesper + alle

14.

Fotodage i Vejle.

Fotodage ( SDF ) holdes i Vejle den
28/09 2019. Peter skriver dette på
hjemmesiden.

Peter

15.

Fototur til Sverige.

Klubudflugt 21 / 22 -09 med
overnatning flyttes til forår 2020.
Jesper er ved at sammensætte et
program. Det bliver nok til
Kristianstad og Bilkirkegården ved
Ryd.

Jesper.

16.

Evt.

Det blev drøftet hvordan vi får flere
unge medlemmer i klubben. Skal vi
eventuel reklamere i folkeskoler /

Alle

andre skoler eller på fotokurser. Alle
går i tænkeboksen.
Den fremtidige drift af klubbens
hjemmeside blev drøfter. På et
tidspunkt vil Peter godt af med
opgaven
17.

Næste møde.

Holdes en onsdag før
juleafslutningen. Dato fastsættes
snaresat.

Alle

