Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
30/09-2018
Referant: Helmer
Deltagere:

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

Andre:

Peter Gjevert ( udstillingaudvalget)

Afbud:

Steen P.

Punkt:
0.

Emne
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Bemærkning:
Referat blev godkendt.

Action / Handling
Ingen

01

Information til medlemmer.

Orientering om kommende SDF
landsmøde. Der er forslag om at
differentieret medlemskab. Blev
drøftet. De bestyrelsesmedlemmer
som deltager stemmer på det mest
fordelagtige forslag for os. Jesper,
Bjarne, Peter, Jes + Ulla er tilmeldt.

Deltagere i
landsmødet.

Programmet den 8/ 2018 skal
beskrives mere detaljeret. Peter
retter på hjemmesiden.

Peter

Referater offentligøres på
hjemmesiden fra 1. januar 2019.

Helmer + Peter

Det blev drøftet hvornår der skal
udsendes orienteringsmail til
medlemmer. Udsendes når er er
behov for dette.
Hvis et medlem får antaget et billede
eller får en medalje bedes dette
oplyses til bestyrelsen. Formanden
offentliggør så dette på næste
klubmøde, og i nyhedsmail.
02

Medlemsliste og økonomi.

Bjarne rykker de 10 medlemmer som
ikke har betalt.

03

GPDS ( Persondata ).

Persondataloven blev drøftet. Vi er i
kategori 1.
Vi skal have beskrevet hvordan vi
opbevare medlemmernes data.
Vi skal fremover have samtykke fra
nye medlemmer når de bliver meldt
ind. Bjarne kommer med et bud på
procedure for opbevaring af
medlemmernes data.

Bjarne + alle

04

Børneattest.

Bjarne skriver til kommunen, at der
ikke er behov for at indhente en
børneattest, da det ikke er aktuelt
for os.

Bjarne

05.

Udstilling i Fælleshuset
Svogerslev.

Allan fra udstillingsudvalget har talt
med rep. fra fælleshuset. Allan
vender tilbage når vi ved mere.

Jesper

06

Konkurrencer i FK Negativ
Klubmester / Månedens
konkurrence.

John Teglmand har foreslag
vedrørende månedens konkurrence.
Det foreslås at der gives point fx 1 til
5 pr. billederne. Jesper undersøger
hvilke tekniske muligheder der er og
vender tilbage.

Jesper

John havde endvidere foreslået at
antagne billeder fra
månedskonkurance gik videre til
klubmesterkonkuancen. En mulighed
var at de bedste 36 billeder fra
månedskonkurancen gik videre til
klubkonkurancen.
Ovenævnte skal drøftes med Ebbe
Møller Jensen som står for
klubkonkurrencen.

Jesper

07

Konkurrencer i det hele taget.

Fotokonkurrencer /salloner. Bjarne
foreslog at det skal fremgå
tydeligere af hjemmesiden hvilke
konkurrencer der er tilskud til.
Bjarne retter oversigten så det
fremgår entydigt hvor vi giver tilskud
til og sender den til Peter som ligger
den på hjemmesiden.

Bjarne + Peter

08

Medlemsundersøgelse.

Jesper havde lavet forslag til

Jesper

spørgsmål til en
medlemsundersøgelse.
Spørgsmålene blev gennemgået og
tilrettet. Jesper udsender
undersøgelsen
09

Mobil Pay ( Status )

Mobil Pay skal bruges for betalingen
af printeren (der kan dog også
betales ved bankoverførsel).
Bestyrelsen skal underskrive aftale
med banken.

Jesper + alle

10

Bank Status / herunder
underskrift.

Bankens godkendelse er på plads.
Jesper skal dog have godkendt at
han får et betalingskort.

Jesper

11

Printerrum Drift.

Blev drøftet. Det blev vedtaget at vi
finder nogle faste printerdage.

Alle

12

Landsmøde Drøftelse af forslag.

Blev drøftet. Vi går ind for
differenceret medlemsskab /
betaling. Bestyrelsesmedlemmer
stemmer på den mest fordelagtige
betalingsform når de enkelte
muligheder er nærmere beskrevet
på mødet.

Deltager på
landsmødet.

13

Eventuelt.

Stig lysholt har foreslået, at vi har et
billede af de enkelte medlemmer,
med angivelse af navn. Punktet
tages op på senere tidspunkt.

14

Næste møde.

Foredragsholder til den 12 /11 blev
drøftet. Jesper sender en oversigt
over foredragsholdere til Helmer
som kontakter emner.

Jesper + Helmer

Planlægningsmøde den 26 / 11.
Jesper laver en oversigt og sender
den til Helmer, som styre mødet da
Jesper ikke kan komme.

Jesper + Helmer

Julefrokost. Vi holder det i klubben,
og får mad udefra. Jesper kontakter
en leverandør.

Jesper

Kommende møder:
25. november hos Helmer eller på

Alle

kontoret i Taastrup efter nærmer
aftale, kl. 10.00.

