Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
21/01-2018
Referant: Helmer
Deltagere: Ebbe E, Jesper T, Bjarne J, Steen P,
Helmer S .
Andre:

Peter Gjevert ( udstillingaudvalget)

Afbud:

Ingen

Punkt:
01

Emne
Siden sidst

Bemærkning:
Evaluering af sidste møde- Emne
beskæring. Generel tilfredshed med
forløbet.
Nogle medlemmer ønsker ikke mail
vedrørende konkurrencer. Vi
overvejer dette. En mulig løsning er
at skrive i emnefeltet at det drejer
sig om en konkurrencer, så kan
medlemmer der ikke ønsker en mail
blot fjerne denne.

Action / Handling
Ebbe vedrørende
overskrifter i mails.
Jesper vedrørende
opfordring til at
oplyse at man har
vundet i en
konkurrance.

Medlemmer skal huske at oplyse
hvis de har vundet i en konkurrence.
02

Generalforsamling

Generalforsamling holdes den 19.
februar 2018.
Følgende er på valg:
Bjarne og Ebbe
Helmer ( suppleant ) vælges for 1 år.
Alle genopstiller.

Jesper udsender
indkaldelse.
Bjarne vedrørende
regnskab.

Gerhard genopstiller som revisor.
Bestyrelsens forslag til ordstyrer er
Helmer. Steen er referent.
Vedrørende punkt 3, regnskab:
Bjarne oplyste, at regnskabet nu er
revideret af Gerhard. Der er et

Bjarne forelægger
regnskab.

underskud på ca. 250 kr.
Vedrørende punkt 5 indkomne
forslag:
Bestyrelsen foreslår indkøb af en
printer, samt reviderede vedtægter.
03

Opfølgning på forslag om printer
/ printerrum.

Afventer afstemning på
Generalforsamling.
Hvis det besluttes at anskaffe en
printer skal der nedsættes en gruppe
som får til opgave at så for praktiske
forhold vedrørende printeren.

Jesper. Udsendelse af
forslag.

Peter vedrørende pris
på printer.
Ebbe. Opstart af
printergruppe.

Der lægges op til at klubben betaler
for selve printeren, og at de
medlemmer der bruger printeren
selv betaler for papir og blæk mv.
Peter ser på priser og muligheder for
en A2 printer.
04

1. halvårs program, snak om
dette.

Programmet blev drøftet. Der var
mindre ændringer som Peter retter
på hjemmesiden.
Den 29/01 skal vi efterbedømme RN
Foto. Måden blev drøftet.
2. april er en dårlig dag pga.
helligdag. Der holdes intet fysisk
møde denne dag. Der er dog
aflevering til konkurrencer.
Fotoentusiasterne flytter dato fra
den 31 /3. Jesper kommer med ny
dato. Fjernes fra programmet og ny
dato påføres når denne foreligger.

05

Evt. nyt fra Udstillingsudvalget.

Peter oplyst, at der var indleveret ca.
25 billeder til udstillingen med
portrætter.
Næste udstilling bliver med emnet
dyr.

06.

Klubmesterskabet.

Ebbe Møller Jensen er tovholder for
afholdelsen af denne.

Peter. Rettelser på
hjemmesiden.

07

Månedens foto.

Blev, drøftet: Alle var enige om at
det er en god ide med månedens
foto.

Jesper eller hvem han
overdrager opgaven
til. Indkøb af præmie.

Der skal købes en præmie til årets
vinder.
Vinderen findes af dommer ud fra de
antagne fotos.
Afholdes primært på tirsdage eller
onsdage.
Der blev fastsat følgende møde
datoer:
7. marts hos Bjarne.
17. april
6. juni
18. september
27. november

08

Bestyrelsesmøder i 2018.

9

Sommerafslutning.

Peter ønsker ikke at afholde denne i
år.
Vi spørger på klubaften om andre vil
lægge hus til.
Alternativt kan vi holde denne fx på
Håndværkeren i Roskilde.

Jesper eller hvem han
overdrager opgaven
til.

10

Evt.

Bjarne spurgte til deltagelsen i
seminaret hos Fotoklubben ISO
8000.
Der blev aftalt at Bjarne deltager og
efterfølgende orientere om mødet i
klubben. Bjarne får dækket udgiften
til transport og deltagergebyr.

Bjarne.

RN Fotos arrangement kan ikke
holdes på Roskilde Bibliotek. Andre
lokaler skal findes fx på Kildegården

Jesper. Lokaler

Vi skal have talt om fototure i 2018.

Jesper og Helmer
efter nærmer aftale.

11.

Evt. efter mødet

Der udsendes mail til medlemmer
om, at de skal prøve at få arrangeret
nogle af de ture der tidligere er
kommet forslag til.
12

Næste møde.

Næste møde holdes 7. marts 2018
hos Bjarne.

