Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
06/06-2018
Referant: Helmer
Deltagere: Ebbe E, Jesper T, Bjarne J. H. , Steen P,
Helmer S.P.
Andre:
Afbud:

Ingen
Peter Gjevert ( udstillingaudvalget)

Punkt:
01

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

Action / Handling
Ingen

02

Regnskab / medlemsliste

Vedrørende medlemslisten blev
drøftet hvilke oplysninger den liste
som bliver sendt til medlemmer må
indeholde. På grund af ny lovgivning
er der skærpede krav.

Jesper

Jesper skriver ud til medlemmerne
og spørger hvilke oplysninger de
enkelte medlemmer vil have stående
på listen. Det drejer sig primært om
telefonnumre og mail adresser.
Gamle medlemslister skal smides ud
på sikker måde.
Vedrørende regnskab:
Bjarne gennemgik status på
regnskabet. Budgettet følges.
7 personer har søgt om tilskud til
konkurrencer.
Det fremgår af hjemmesiden hvilke
konkurrencer vi støtter. Der er dog
fortsat tvivl om hvilke konkurrencer
vi støtter. Det skal derfor præsideres
på vores hjemmeside hvilke vi

Jesper / Peter.

støtter.

03

Spørgeskemaundersøgelse.

Jesper foreslog, at der bliver
foretaget en undersøgelse af hvilke
aktiviteter medlemmerne ønsker
mest fokus på, og hvorfor de er
medlem af klubben.

Jesper

Jesper udarbejder et forslag til
spørgsmål som sendes til
bestyrelsens medlemmer for
kommentarer.
Herefter sendes listen til
medlemmerne.
04

Månedens foto.

John havde sent en mail til Jesper
med forslag til ændrede regler
vedrørende afstemningsregler for
månedens foto. Jesper videresender
mailen så vi kan drøfte om reglerne
skal ændres fra næste år.

Jesper

Det blev besluttet at det skal
undersøges om de enkelte måneders
foto skal bedømmes af en ekstern
dommer i stedet for af klubbens
medlemmer. Jesper undersøger om
der er dommere som vil påtage sig
opgaven.
05

Bedømmelse Region Nord

Vi står for næste arrangement med
bedømmelse af Region Nord Papir
billeder.

Jesper

Holdes på Roskilde bibliotek som
Jesper har været i kontakt med.
06.

Printerrum.

Vi skal vider med at klargøre
printerrummet. Jesper er ved at
sætte en stationær PC op så den kan
bruges til styringen af printeren.
Steen har en computer som kan
bruges. Steen og Jesper aftaler
nærmer vedrørende hvilken PC som
skal bruges.

Printergruppen/
Jesper

Printerrummet skal endeligt
klargøres. Det blev aftalt at dette
sker sidste dag i juni. Jesper
indkalder til mødet.
07

Seminar med andre fotoklubber.

Bjarne havde deltaget i seminar med
andre fotoklubber. Bjarne
orienterede fra mødet. Det var
besluttet at starte en Facebook
gruppe. Bjarne følger op på
initiativet og orientere.

Bjarne.

9

Sommerafslutning.

Sommerafslutningen holdes i
Jesper / Ebbe / alle.
klubbens lokaler. Alle tager selv mad,
bestik og drikkevare med. Jesper
sørger for en gasgrill, hvor vi kan
tilberede maden. Jesper har udsendt
indbydelse.
Ebbe køber franskbrød og pålæg til
den efterfølgende kaffe.

10

Landsmøde i SDF.

Bjarne foreslog at flere deltog i SDF,s
landsmøde. Vi gør reklame for
arrangementet i klubben.

Bjarne

12

Næste møde.

Kommende møder:
18. september hos Helmer
27. november hos ?

Alle

