Fotoklubben Negativ Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
20/11-2019
Referant: Helmer
Deltagere:

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

Andre:

Peter Gjevert ( udstillingsudvalget)

Afbud:

Ebbe E

Punkt:
01

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

Action / Handling
Ingen

02

Klubbens økonomi.

Bjarne havde udarbejdet foreløbigt
regnskab for 2019. Det foreløbige
regnskab viser et underskud på ca.
11.000 kr. Der er budgeret med et
underskud på ca. 10.000 kr.
Bjarne og Helmer foreslog, at der i
regnskabsår 2020 budgeres med et
underskud / overskud på 0 kr.
Drøftes på det kommende
bestyrelsesmøde og på
generalforsamlingen.

Bjarne og alle.

03

Print til klubmesterskabsfoto.

Til brug for udstillingen med billeder
fra Klubmesterskabet printes billeder
på papir i størrelse A3+. Jesper
indkøber papiret. Klubben betaler
for papir og blæk til printningen.
Billeder printes og monteres på
klubaftenen den 25. november.

Jesper + alle.

04

Siden sidst.

Der har været mange gode
aktiviteter og foredragsholdere på
klubaftenerne.

05.

Forårsprogram.

Der har været ønske om at der
holdes en planlægningsaften i
klubben. Efterårsprogrammet
forlænges derfor med en klubaften
og julefrokosten udskydes en uge.

Alle.

Jesper havde udarbejdet regneark
med de punkter der indtil nu ligger
fast i forårsprogrammet.
Der er modtaget mange ønsker til
efterårsprogrammet 2020, som
Jesper havde samlet i et katelog.
Det endelige program udarbejdes på
planlægningsaftenen.
06

Tema / fokus grupper.

Der er fremkommet forslag om at
der oprettes en række fokusgrupper.
Fotoentusiasterne som laver
portrætfotoers er et eksempel på en
fokusgruppe. Andre eksempler er
makrofotoers, streetfotos, natfoto
mv.

Alle

Vi arbejder vider med ideen.
07

Kaffegrupper.

Jesper havde udarbejdet en oversigt
med grupper af medlemmer som
fremadrettet tager sig af
kaffebrygning og servering på
klubaftener.

Jesper og alle

Vi får hængt listen op i klubben.
08

Hvornår skal vi holde
planlægningsmøde i 2019.

Det blev besluttet at rykke
juleafslutningen en uge, så der bliver
plads til en planlægningsaften den
9.12.2019. Peter retter hjemmeside.

Peter + alle

09

Eventuelt.

Juleafslutning.
Bjarne havde indhentet tilbud på
platter fra Delikatessen. Det blev
besluttet at vi vælger platte 4.
Der bliver en egenbetaling på 100
kr.+ egne drikkevare.

Bjarne + alle

Jesper giver dog øl og vand.
10.

Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde holdes den
15. januar 2020, kl. 19.00.

Alle

