ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AALBORG FOTOKLUB

Tirsdag 15. april 2008

Dagsorden efter klubbens love
1. Valg af dirigent:
Keld Væver blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2. Valg af referent:
Flemming Junker blev valgt.
3. Formandens beretning:
Lars Brorson Fich fortalte blandt andet om, at klubben i årets løb har været i Esbjerg på en flerdages tur og på en endagstur til Århus - men det er kun en forsmag på hvad der er på vej, idet det
ser ud til, at den rejseforening, der har været diskuteret gennem flere år, nu bliver til noget. Han
tilføjede, at det ganske vist ikke sker ved bestyrelsens arbejdsindsats, men takket være et antal
yngre, entusiastiske og særdeles kompetente medlemmer.
Ellers har året budt på lidt mere photoshop end vanligt - det bliver spændende at se, om det sætter
sig spor, sagde han og kom endvidere ind på en række skandaløse arrangementer, eksempelvis en
fototur til Bilkas parkeringsplads og en nat-fotograferingstur, hvor stativ var forbudt.
Formanden nævnte også en meget trist begivenhed, nemlig da Roland døde ved juletid.
Han rettede en tak til billedudvalget for dets store arbejdsindsats og nævnte, at klubben takket være
udvalgets medlemmer nu blandt andet har en velfungerende løbende udstilling i huset af
medlemmernes billeder.
Formanden kom også med en opsang, der handlede om, at selv om vi er en stor klub med over 60
medlemmer, var der kun seks der afleverede til Jyske, og han tilføjede, at deltagelsen ved den
Nationale heller ikke var noget at prale af. Formanden opfordrede den kommende bestyrelse til at
tage denne udfordring op.
Da Lars Brorson Fich ikke ønskede genvalg, sluttede han beretningen med at takke af med det
lønlige håb, at han ikke ville blive husket for Bilkas parkeringsplads, men snarere som den i hvis tid
mågen blev købt.
Efter beretningen spurgte Ernst Jensen, om klubben skal fortsætte med at stå for udstillingen North
Sea International. Formanden svarede, at det måtte være op til den nye bestyrelse.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab:
Niels Chris Nielsen aflagde et helt friskt regnskab, der endnu ikke var revideret, og fortalte blandt
andet, at året har givet et markant underskud, men at der stadig er en pæn kassebeholdning til stede.
5. Årskontingent:
Den udmærkede økonomi taget i betragtning foreslog bestyrelsen, at kontingentet fastholdes på 350
kr. pr. halvår, og det blev vedtaget.
6. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg:
Bestyrelsen:
Formanden, Lars Brorson Fich, og sekretæren, Karsten Kryger Hansen, var på valg og ønskede ikke
genvalg. I stedet blev Anna-Marie Jespersen og Carsten Christensen foreslået og valgt.
Billedudvalget:
Ernst Jensen og Jens Cato G. Andersen var villige til genvalg og blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen:
førstesuppleant Torben Christensen og andensuppleant Ernst Jensen var villige til at modtage
genvalg og blev genvalgt.
Revisor:
Jørn Skytte er revisor og var ikke på valg i år.
8. Eventuelt:
Den nye bestyrelse blev opfordret til at begrænse antallet af billeder, som hvert medlem må vise
under ”Vis dine billeder”, til 10. Opfordringen blev støttet af flere.
Bestyrelsen blev ligeledes opfordret til at arrangere, at alle medlemmer bliver fotograferet, så
billederne kan lægges på nettet med oplysninger om den enkeltes fotointeresser, ikke mindst til
glæde for nye medlemmer. Opfordringen blev støttet og to ankermænd til at forestå processen
meldte sig. Niels Chris Nielsen sørger for fotograferingen, og Carsten Christensen ser til, at billeder
og tekst lægges på hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Carsten Christensen som
formand, Niels Chris Nielsen som kasserer, Anna-Marie Jespersen som sekretær og Tony Engelund
som billedsekretær.

Flemming Junker
17. april 2008

