Fotoklubben Negativ Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
27/02-2019
Referant: Helmer
Deltagere:

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

Andre:

Peter Gjevert ( udstillingsudvalget)

Øvrige:

Under punkter før bestyrelsesmødet
deltog i øvrigt: Søren Langkilde
Madsen, Ebbe Møller Jensen og Gorm
Pedersen. Afbud fra Alan Hauge
Christensen.
Ingen

Afbud:

Punkt før bestyrelsesmødet vedrørende årskonkurrencen:
Udvalget vedrørende årskonkurrencen består fremover af Søren Langkilde Madsen og Ebbe Møller Jensen.
Udvalget forsøger at finde yderligere medlemmer til udvalget.
Udstillingsudvalget var endvidere indbudt til mødet, idet udvalget vedrørende årskonkurrencen havde et
ønske om, at billeder fra årskonkurrencen blev vist på en udstilling som trykte billeder.
Fra udstillingsudvalget deltog Gorm Pedersen, Peter Gjevert, Steen P.
Udvalget vedrørende årskonkurrencen gennemgik hvordan de ønskede at forløbet af årskonkurrencen. Der
var enighed om, at udvalget selv arbejder videre med planerne og træffer beslutning om forløbet. Der var
dog to punkter der var fokus på.
Der har været planer om, at billeder fra månedens foto skulle gå automatisk videre fra til årskonkurrencen.
Udvalget ønskede imidlertid ikke dette, og den nylig afholdte medlemsundersøgelsen viste også at der ikke
var stemning for dette.
Der har været modstand fra nogle medlemmer af udstillingsudvalgte vedrørende udstilling af billederne fra
årskonkurrencen. De fremmødte medlemmer fra udstillingsudvalget kunne imidlertid være med til at en af
årets to udstillinger i Farver Hammers Gård blev anvendt til at vise billeder fra årskonkurrencen.
Referat fra bestyrelsesmødet:
Punkt:
01

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

Action / Handling
Ingen

02

Endelig godkendelse af referat fra
Generalforsamling.

Godkendt med rettelse af en enkelt
slåfejl.

Ingen

03

Konstituering af bestyrelse.

Jesper havde ikke været på valg og
fortsætter som formand. Er på valg
næste år.
Bjarne havde ikke været på valg og
fortsætter som kasserer. Er på valg
næste år.
Helmer blev valgt, og fungere som
sekretær. Er på valg om to år.
Ebbe E. blev valgt og fortsætter som
billedsekretær. Er på valg om to år.
Steen P. blev valgt som suppleant. Er
på valg om et år.

Alle

04

Kontingent.

Bjarne fremlage forslag til budget for
den kommende periode. Blev
godkendt med enkelte ændringer.
Generalforsamlingen havde
besluttet et kontingent på 450 kr.
første halvår, og 300 kr. for andet
halvår. I andet halvår skal
medlemmer betale direkte til
Selskabet for Dansk Fotografi hvis de
vil være medlemmer.
Bjarne og Jesper redegjorde for at
opkrævningerne på grund af
forskellige betalingsperioder til
klubben og SDF vil blive på lidt andre
beløb, og betalingsterminer en
vedtaget på generalforsamlingen.
Bjarne udsender opkrævninger og
budget.

Bjarne

05.

Skal vi ændre forfaldsdag på
kontingent fremover.
Persondataforordningen.

Se ovenstående.

Bjarne

Udsat til næste møde, da Ulla
arbejder på sagen.

Jesper

07

Præmier til Månedens foto,
årsafgørelse

Vinderen af Månedens foto findes på Jesper
mødet den 4. marts 2019. Dommer
er Claus Djerval. Jesper sørger for
gaver til vinderne.

08

Årets program for klubaftener.

Vi skal have fundet et emne til den
15 /4 19. Jesper har fundet en
foredragsholder. Peter sætter dette
på hjemmesiden.

Jesper + Peter

09

Mellem Sund og Bælt.

Bjarne sørger for fælles betaling for
deltager. Enkelte havde dog betalt
ved upload af billeder. Bjarne
refundere beløb for dem som har
betalt direkte.

Bjarne

06

10

Serier RNFoto

Serier RNFoto.
Der angives klub ved aflevering af
billeder.

Alle.

11

Den Nationale

Den Nationale 10. maj 2019.
Kategorier fremgår af hjemmesiden.

Alle.

12

Bedømmelse af RNFoto Papir.

Negativ står for afholdelsen på
Musikon. Afholdes den 14. marts
2019, kl. 19.00. Alle hjælper med
opsætning af stole mv. Jesper står
for drikkevare.

Jesper + alle

13

Modtagelse af nye medlemmer.

Stig Lysholt havde forslået bedre
modtagelse af nye medlemmer. Vi
skal gøre mere vedrørende dette.
Bestyrelsesmedlemmer skal
herunder sørge for at de nye
kommer med i samtaler mv.
Vi skal også se om vi kan få opsat en
tavle med billeder og navn på
medlemmer, som ikke har noget
imod dette. Jesper havde udarbejdet
en velkomstfolder til udlevering til
nye medlemmer.

Jesper + alle

14.

Fordeling af ansvar pr. klubaften.

Vi skal have udarbejdet en plan for
hvilke medlemmer som står for de
enkelte klubaftener. De blev
besluttet at hver klubaften starter
med, at der gennemgås et enkelt tip
til Photoshop og Lightroom mv.
Søren havde tilbudt at starte med at
vise tips. Det medlem som har
ansvaret for aftenen opsætter PC. Vi
bruger den projektor som er
fastmonteret, hvis vores egen ikke
skal anvendes senere.

Jesper + alle

15.

Årets program for klubaftener.

16.

Evt.

Afholdelse af års konkurrencen den
29. april skal evt. flyttes. Vi aftaler pr
mail hvad der kan flyttes.
Intet.

17.

Næste møde.

Onsdag den 22. maj 2019.

Alle

