Fotoklubben Negativ Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d. 22/0
5-2019
Referant: Helmer
Deltagere: Bjarne J. H., Ebbe E, Steen P., Helmer
S.P.
Andre:

Peter Gjevert ( udstillingsudvalget)

Afbud:

Jesper T.

Referat fra bestyrelsesmødet:
Punkt:
01

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

Action / Handling
Ingen

02

Lokale til udstillinger.

Roskilde Kommune har opsagt
lejemålet i Farver Hammers Gård
som vi bruger til udstillinger. Gorm
og Peter er i den forbindelse med
kommunen om at leje / låne andre
lokaler. Forhandlingerne med
kommunen sker i samarbejde med
de andre bruger af lokalerne.

Peter og Gorm

03

Sommer afslutning.

Vi holder afslutningen i vores lokaler
på Vestergade. Vi regner med at få
leveret maden ude fra fx fra Slagter
Frimand. Bjarne indhenter tilbud på
levering. Der regnes med at klubben
betaler for maden og at de enkelte
medlemmer selv tager drikkevare
med. Bjarne skriver til den øvrige
bestyrelse når der foreligger priser.

Bjarne + Alle

04

Teknik på klubaftener.

Vi skal sørge for at teknikken er klar,
så PC er tilsluttet mv. når vi starter kl
19:30.

Alle

05.

Årets program for klubaftener.

Der er indkommet forslag fra
medlemmer. Disse er registreret på
en oversigt som Jesper har
udarbejdet. På planlægningsmødet
præsenteres oversigten for
medlemmerne.

Alle

Ud over de indkomne forslag havde
bestyrelsen følgende forslag:
Månedens foto, 3 aftener. Der
vælges to medlemmer som fortæller

deres mening om månedens foto.
Juleafslutning, 9. december 2019.
Billeder med emne. Medlemmer
tager billeder med, med et valgt
emne.
Konkurrence med papirbilleder.
Ekstern dommer.
Den opdaterede oversigt udleveres
på planlægningsaftenen, hvor vi
vælger fra oversigten + fra de forslag
som kommer på selve aftenen.
Det nye tiltag med en kort
præsentation af små tips til
Photoshop og Lightroom som
indledning til hver klubaften blev
drøftet. Der var enighed om, at det
er en god ide, men vi bør springe det
over på aftener, hvor der er en
intern eller ekstern foredragsholder.
06

Printerpapir til klubbens printer.

Vi har lovet medlemmerne, at der
bliver indkøbt en pakke med
printerpapir i A2. Bjarne køber en
pakke EPSON Premium Semigloss
Photo Papir A2, med 25 ark.
Forventes salgspris 20 kr. pr ark.

07

Konkurrencer der gives tilskud til.

Hjemmesiden er opdateret med
konkurrencer som klubben giver
tilskud til.

08

Års konkurrence

Billeder til konkurrencen om årets
klubmester afleveres inde den 21.
oktober 2019.

Bjarne

Ebbe Møller og Søren
samt bestyrelsen.

Kåringen sker på mødet den 18.
november 2019. Ebbe Møller og
Søren står for afviklingen af
konkurrencen.
09

Modtagelse af nye medlemmer.

Der er udarbejdet en velkomstfolder
til udlevering til nye medlemmer.
Folderen forbedres løbende.

Peter og Jesper

10

Persondataforordningen.

Udsat til næste møde, da Ulla
arbejder på sagen.

Jesper

11

Evt.

Intet.

12

Næste møde.

21. august 2019

Alle

