Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
07/03-2018
Referant: Helmer
Deltagere: Ebbe E, Jesper T., Bjarne J. H., Steen P.,
Helmer S.P.
Andre:

Peter Gjevert ( udstillingaudvalget)

Afbud:

Ingen

Punkt:
01

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referatet blev godkendt.

Action / Handling
Alle

02

Siden sidst – Herunder
konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig som
følger:
Bjarne Juhl Hansen genvalgt som
kasser. Valgt for 2 år.
Formand Jesper Therkildsen er valgt
på generalforsamlingen for 2 år.
Ebbe Eriksen fortsætter som
billedsekretær.
Helmer tager referater fra
bestyrelsesmøder.

Alle

03

Budget / herunder fernisering i
FHG.

Budget. Bjarne udleverede forslag til
budget. Godkendt med følgende
ændringer. Udgift til hjemmesider
sættes op til 2.000 kr. Bjarne sender
endeligt revideret budget til
bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne.

Tilskud til ferniseringer:
Det blev vedtaget at klubben betaler
udgift til drikkevare mv. forbindelse
med vores fotoudstillinger indtil
andet besluttes.
04

Køb af printer og nedsættelse af
printergruppe.

Det blev besluttet at Peter indhenter
priser på en Epson A2 printer.
Der blev nedsat følgende

Jesper indkalder til
møde i gruppen.

printergruppe som vil stå for
etableringen af printerrummet og
driften.
Ebbe E., Peter G., Jesper T., Bjarne J.
H.
05

Planlægning af printerrum.

Printerummet indrettes i det
Printergruppen.
tidligere køkken på 1. sal.
Ud over printeren opsættes et bord
til skæring af billeder mv.
Printergruppen mødes på stedet, og
gør rummet klar i påsken.
Jesper undersøger om han kan skaffe
en brugt PC til brug i forbindelse
med printeren.

06.

Fototure.

Peter er ved at planlægge en tur til
Sverige.
Jesper ser på mulighederne for en
tur til et motorløb.
Helmer og Steen ser på muligheden
for en tur til Thorsbro Vandværk
Museum.
Jesper ser på dato for næste
arrangement i Fotoentusiasterne.
Jesper undersøger evt. tur til
Roskilde Domkirke.

Peter
Jesper
Steen
Helmer

07

Medlemsregistrering.

Bjarne udleverede oversigt over
medlemmer pr dags dato.
Jesper havde ønsker til fremtidige
oversigter af hensyn til tilmelding af
nye medlemmer til SDF.

Bjarne

08

Nye medlemmer.

Vi skal have udarbejdet en folder til
nye medlemmer, samt et
velkomstbrev.

Peter
Jesper

9

Foreningsorden.

Den nuværende forretningsorden
skal revideres. Peter scanner den
nuværende og sender den til Jesper.

Peter
Jesper

10

Referat og vedtægter.

Referatet fra generalforsamlingen
blev godkendt med mindre rettelser.
Når referatet er rettet og
underskrevet lægges dette på
hjemmesiden.

Jesper
Peter

11.

Evt.

Seminar med andre fotoklubber:

Bjarne

Bjarne deltager.
Hver enkel fotoklub skal komme
med et oplæg på ca. 10 minutter.
Jesper laver en PowerPoint
præsentation til Bjarne.
Emner : Månedens foto, Fototure,
Fotoentusiasterne.

Jesper

Sommerfest:
Vi skal spørge om nogle medlemmer
kan lægge hus til.
Udstillingsudvalget:
Peter kontakter kommunen for
datoer vedrørende kommende
udstillinger.

Peter.

RN Foto.
Holdes på næste tirsdag i Taastrup.
12

Næste møde.

Næste møde holdes 17. april 2018
hos ?
Kommende møder:
6. juni
18. september
27. november

Alle.

