Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
15/01-2020
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

Nyt fra formanden / status i
klubben.

Ebbe Eriksen ønsker ikke at
fortsætte i bestyrelsen pga. sygdom
Steen som er suppleant overtager
derfor hans plads indtil
Generalforsamlingen.

03

Gennemgang af årets program,
herunder konklusioner fra
planlægningsmødet.

Månens foto gennemgås på et møde
ca. hver måned. Peter finder de
uheldigt at der gennemgås billeder
som der endnu ikke er stemt om.
Der var enighed om dette.
Programmet ændres derfor så
Temabilleder den 8/6 bytter plads
med Månedens foto den 10/2.

Peter
retter
Hjemmeside.

Islandsbilleder den 16/3. Der holdes
møde blandt oplægsholderene inden
mødet.

Steen

Tur til Sverige den 4/4 Der kommer
fler oplysninger om turen.

Jesper

Sommerafslutning. Holdes hos
Jesper.

04

Gennemgang af sidste års
regnskab. Drøftelse af om
størrelsen af kontingentet skal
ændres i 2020, og om der skal ske
ændringer af tilskud.

Der er nedsat en planlægningsgruppe som udarbejder oplæg til
kommende årsprogrammer. Består
af Jesper+Hans Peter+Poul.

Jesper

I øvrigt mindre smårettelse.

Peter

Bjarne gennemgik regnskabet. Viser
et underskud på 13.000 kr. mod
budgettet på 10.000 kr. Skyldtes
blandt andet at klubben betalet
sommerfest.

på

Budget for 2020 blev drøftet.
Bjarne havde udarbejdet
kommentarer til dette. Budgettet
udarbejdes så der hverken er over
eller underskud. Tilskud til sommerog julefest fjernes, så medlemmer
selv betaler.
Det halvårlige budget kan herefter
holdes på de nuværende 300 kr.
Bjarne udsender snarest endeligt
budget forslag til bestyrelsen.
05.

Drøftelser vedrørende
generalforsamlingen.

Der blev gennemgået hvem der er på
valg.
Jesper og Bjarne er på valg for en
kommende periode for 2 år.
Genopstiller.
Helmer og Ebbe Eriksen blev sidste
år valg for en periode på 2 år og er
ikke på valg. Ebbe ønsker at trække
sig og der skal således vælges et nyt
medlem for en periode på 1 år.
Sten er på valg som suppleant og
genopstiller ikke. Der skal således
vælges et nyt medlem som
suppleant for en periode på 2 år.
De blev drøftet hvem der kunne
tænkes at være interesseret i
posterne.

06

Eventuelt 1.
Øl Stafet.

Den 23 /3 2020. Der skal findes en
dommer. Jesper finder en.

Jesper

07

Eventuelt 2.
Klubmesterskab.

Status for klubmesterskabet blev
drøftet. Det skal afklares om Ebbe
Møller vil fortsætte som tovholder
på konkurrencen. Afklares efter
generalforsamlingen.

Jesper.

08

Eventuelt 3.
Bord til projektor.

Peter har et stativ / bord som han vil
donere et til vores projektor.

Peter.

9.

Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes en
onsdag efter generalforsamlingen,
kl. 19.00.

Alle

