Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Referat fra bestyrelsesmøde d.
25/05-2020
Referant: Helmer
Deltagere:

Jesper T, Bjarne J. H, Hans Peter,
Helmer S.P.

Andre:

Peter Gjevert ( udstillingsudvalget)

Afbud:

Martin

Punkt
:

Emne

Bemærkning:

01

Godkendelse af
referat fra
sidste møde.

Referat blev godkendt.

02

Planlægning
resten af
forårssæsongen
.

På grund af Carona er klub lokalerne lukket indtil i hvert fald den 8.
juni 2020.

Action /
Handlin
g
Ingen

Alle

Det blev besluttet at arrangerer to udendørs fototure de sidste
klubaftener i forårssæsongen.
Den 8.06.2020 arrangerer Hans Peter en tur til Veddelev Havn. Emne
havne / landskabs foto. Møde på stedet kl. 19.00. Tilmelding: Send
SMS til Hans-Peter på 22 50 32 84 senest 3 dage før.
Den 15.06.2020 arrangerer Helmer en tur til Kattinge Værk
http://www.frederikssund1.dk/roskildefjord/steder/kattinge_vaerk.h
tml. Emnet er makrofoto eller Landskabsfoto. Møde på stedet kl.
19.00. Tilmelding: Send SMS til Helmer på 42259876 senest 3 dage
før. Dette er halvårets afslutning. Tag selv kaffe mv. med.
Jesper tager Bjarne med på disse turer.
Hans Peter arrangerer endvidere en dagtur den 3.06.2020, også til
Veddelev Havn.

03

Planlægning af
efterårsprogra
m.

Bestyrelsen arrangerer efterårsprogrammet. Gøres på et
bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 kl. 19.00.
Da store dele af forårs programmet blev aflyst genbruges emner fra
dette program. Der suppleres med ønsker fra medlemmer.

Alle.

04

Den Nationale
SDF.

Papirbilleder afleveres til Jesper inden den 15. juni 2020. Jesper
sørger for afsendelse, så billederne kan være fremme inden den 20.
juni 2020.
Bjarne foreslog, at der skulle være mulighed for at klubbens
medlemmer fik råd af andre medlemmer til eventuel forbedring af
billeder til fotokonkurrencen.
Det blev besluttet, at man kan sende sine billeder til et medlem af
Udstillingsudvalget. Mail til udstillingsudvalget findes på klubbens
hjemmeside. Udstillingsudvalget finder indbyrdes ud af hvordan de
fordeler opgaven med at se på de fremsendte billeder.

05.

Eventuelt.

Bjarne oplyste, at et medlem ønskede at få kontingentet tilbage for
forårshalvåret pga. de mange aflysninger.
Der var enighed om at der ikke betales kontingent tilbage. En del af
programmet er afholdt, og de to sidste gange afholdes som udendørs
fotografering. Der er mulighed for ture i dagtimerne. Der er
endvidere mulighed for at deltage i klubbens konkurrenter om
månedens foto mv.

9.

Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes en 18. juni 2020 kl. 19.00.

Jesper.
Peter.

