Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
29/01-2019
Referant: Helmer
Deltagere:

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

Andre:

Peter Gjevert ( udstillingaudvalget)

Afbud:

Ingen

Punkt:
0.

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

Action / Handling
Ingen

01

Tak.

Jesper sagde tak til de øvrige
medlemmer af bestyrelsen. Jesper
fik til gengæld tak for det store
arbejde han udfører.

Ingen

02

Resultat af
medlemsundersøgelsen.

Medlemsundersøgelsen blev
gennemgået. Det fleste medlemmer
bakker om op de tiltag bestyrelsen
og medlemmerne arrangerer. Jesper
gennemgår undersøgelsen på
generalforsamlingen.

Jesper

03

Ændringer i forhold til
undersøgelsens resultat.

Langt hen af vejen tilfredshed med
Alle.
arrangementer.
Der var opbakning til mådens foto.
Afstemningsregler ændres, så der er
mulighed for at give forskellige point
til de enkelte billeder.
Nogle havde knyttet bemærkninger
med forslag til undersøgelsen. Blandt
andet forslag om en velkomstfolder.
Bestyrelsen følger op på disse.

04

Regnskab I godkendelse af
regnskab.

Bjarne havde udarbejdet regnskab
og budget for dette år. Blev
godkendt. Budget er udleveret til
revisor.

Bjarne

05.

Beskrivelse og fastlæggelse af de
konkurrencer klubben afholder.

Årskonkurrencen: Der skal vælges ny
tovholder på konkurrencen idet
Ebbe Møller Jensen ikke mere
ønsker at stå for afholdelsen af
årskonkurrencen. På
generalforsamlingen forsøges valgt
et nyt konkurrenceudvalg.

Jesper og alle.

Der holdes en papir konkurrence i
september. Bestyrelsen tager sig af
afholdelsen af denne. Der skal findes
ekstern dommer til denne.
Månedens foto. Der skal findes en
ekstern dommer.
06

Generalforsamling Forslag osv.

Vi spørger Søren om han vil være
ordstyre. Helmer foreslås som
referent.

Alle.

Der er ikke indkomne forslag fra
medlemmer eller bestyrelsen.
Steen Petersen genopstiller ikke.
Helmer foreslås af bestyrelsen.
Ebbe Eriksen genopstiller.
Som suppleant i stedet for Helmer
opstiller Steen Petersen, som dog
stiller sit kandidatur til rådighed hvis
andre opstiller.
Øvrige i bestyrelsen er ikke på valg.
07

GPDF.

Persondataloven blev drøftet.
Bjarnes oplæg var blevet
kommenteret af Peters datter som
har arbejdet med området.
Bjarne gennemgår de foreslåede
rettelser, og dokumentet forventes
herefter færdigt.
Bestyrelsen gennemgå herefter
hvilke tiltag der rent praktisk skal
gøres for at beskytte medlemmernes

Bjarne + alle

data.
08

Tilskud til konkurrencer og
saloner i 2019.

Vi fortsætter med at give tilskud til
Peter.
konkurrencer og saloner som hidtil.
Jesper laver link på hjemmesiden til
de enkelte konkurrencer, på den side
som angiver hvilke der gives tilskud
til.
Medlemmer opfordres til selv at
oplyse, hvis de får en antagelse eller
en medalje.

09

Kontingent efter ændring af SDF
bidrag.

Kontingent reglerne for betaling til
SDF ændres pr 1.07.2019.

Jesper + Bjarne

Hidtil har Fotoklubben Negativ betalt
for medlemmer, og beløbet er
opkræver over kontingentet.
Fremover skal de enkelte
medlemmer selv betale for
medlemskab af SDF. Der er
forskellige kategorier med og uden
trykt blad mv.
Pr 1.07 2019 skifter vi, så der betales
et mindre beløb til medlemskabet af
Fotoklubben Negativ Roskilde, og de
enkelte medlemmer betaler direkte
til SDF efter ønske.
Vi skal fortsat betale et klub
kontingent i fotoklubben på 500 kr.
pr år til SDF.
Det fremtidige kontingent til
fotoklubben forvente at blive på 150
kr. pr. medlem pr. halvår.
10

Status Mobil Pay.

Jesper arbejder på at få bankens
godkendelse til klubbens Mobil Pay
til bruges for betalingen af printeren
mv.

Jesper

11

Fotoseminar Vendsyssel.

Der afholdes fotoseminar i 2019 i
Østre Vrå i Vendsyssel. Jesper og
eventuelle andre interesserede

Jesper

deltager.
12

Printeraftener.

Vi skal have gang i brugen af
printeren.
Vi skal have arrangeret printer dage
/ aftener med deltagelse af et
mindre antal medlemmer.
Jesper for lavet en mailkonto med
navnet print@fotoklub.dk for aftaler
vedrørende printning.
Steen køber knive og lineal til
udskæring af fotopapirer, så der kan
udføres et mindre prøvetryk.

13

Fototurer evt. sammen med en
anden klub.

Vi skal have arrangeret fototure for
2019. Der har været ønsker om at
fototure arrangeres et halvt år før
afholdes. Dette er næppe muligt i
alle tilfælde.

Alle også medlemmer.

Jesper havde talt med Torstorp
Fotoklub om fælles ture.
14.

Sommerafslutning.

Jesper tilbød at holde sommerfest
hos ham. De gør vi.

Jesper

15.

Praktisk omkring Sund og Bælt og
Papir 1.

Afleveringsfrist for Sund og Bælt er
3. marts. Papirbilleder afleveres 25.
februar i klubben.
Betaling aftales med Bjarne.

Jesper + Bjarne

16.

Samarbejde med Africa Tours.

Rejsebureauet Africa Tours havde
fremsendt et tilbudt til klubben. Det
blev besluttet ikke at videresende
mailen.

Jesper

17

Evt.

Der er bedømmelse af månedens
foto den 4. marts 2019. Dommer
Claus Djervad ønskede pandekager
til arrangementet. Jesper sørger for
pandekager.

Jesper

14

Næste møde.

27. februar kl 19:00.

Alle

