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31. MARTS 2009

REFERAT

1. Valg af dirigent
Keld Væver blev valgt.

2. Valg af referent
Flemming Junker blev valgt.

3. Formandens beretning
Carsten Christensen slog fast, at det har været et spændende år i Aalborg Fotoklub.
Den største begivenhed har uden tvivl været flytningen fra Harald Jensens Vej her til Lilletoften.
Det var et stort arbejde at flytte, men der var heldigvis stor opbakning fra medlemmerne til
arbejdet med at flytte og male i de nye lokaler.
En stor tak til alle jer der var med til at flytte og male, en særlig tak til Ernst og Cato, som
derudover har brugt flere dage på at forberede flytningen og gøre studiet klar til brug.
Rent økønomisk har kommunen betalt omkring 10.000 kr, og klubben har betalt ca. 3-4.000 kr til
maling og materialer i forbindelse med flytningen. Vores husleje er steget med omkring 3.000 kr
om året, men det går nu nok altsammen.
Nu er vi efterhånden ved at være faldet på plads herude på Lilletoften, og jeg håber I er enige med
mig i, at vi har fået bedre lokaler.
Der er sandelig også sket andre ting i klubben - Frederick blev jysk mester 2008, Torben er lige
blevet Jysk Mester for 2009. Klubkonkurrencen og mågen blev dog heldigvis vundet af klubbens
dygtigste fotograf…
Det er i øvrigt dejligt, at der er fremgang i antallet af afleverede billeder - 42 billeder blev der
afleveret til 1 kvt. 2009. Der blev afleveret 83 billeder til Jyske, så der er gang i tingene i Aalborg
Fotoklub.
Det er ekstra glædeligt, at vi endnu engang kan prale af, at den jyske mester selvfølgelig er fra
Aalborg Fotoklub. Samlet blev Aalborg Fotoklub nr. 2 efter Århus.

Jeg vil lige kort nævne nogle af klubaftnerne i det forløbne år. I efteråret besøgte vi Nordjyske
Stiftstidende, Aalborg Stadsarkiv og Flyvestation Aalborg.

Det var virkelig spændende besøg, hvor vi så andre måder at arbejde med foto på og mødte nogle
meget spændende mennesker, som begejstret fortalte om deres job.
Her i marts var vi i Århus og besøge Sumopix, der var desværre ikke så mange med på turen, men
dem der var der fik i hvert fald et meget konkret udbytte af turen.
Det lykkedes sidste år at arrangere en udlandstur, og vi 7, der var i Paris fik en virkeligt pragtfuld
tur, der gav masser af gode billeder, og heldigvis fik vi også en bette øl i ny og næ.
Ud over alle de udfarende oplevelser er det dog også dejligt at se, at vores "Vis dine billeder"aftener er noget af det mest populære i klubben. Jeg synes altid, at det er spændende at se, hvad de
andre laver af billeder for tiden.
Jeg får af og til henvendelser fra folk der er interesserede i at komme i klubben, og de får at vide,
at de skal komme til førstkommende "Vis dine Billeder"-arrangement. For det er her man kan få
den bedste fornemmelse af hvad vi er for nogen, og heldigvis skræmmer det ikke dem allesammen
væk.

Men nok om alt det der er sket i det forløbne år - vi skal jo også se lidt fremad.
Foråret er nu blevet installeret og de værste bugs er fjernet, så vi nu så småt kan begynde at regne
med bedre vejr. Programmet vil derfor frem mod sommerferien fokusere ret kraftigt på fototure.
Vi tager gerne imod forslag til "photoops".
De ideer vi har pt er:
Veteranbiler i Lundby Krat
Rider v. Bulbjerg / Vejlerne
Sælsafari ved Livø
Vi har også nogle længere ture i tankerne.
I weekenden 15.-17. maj tager vi til Hamburg på en weekendtur. Hamborg er en meget stor by –
og det er der sikkert ikke mange der ved, men den legendariske grillret Curry Wursten kommer fra
Hamborg. Hamborg havn er en af de største i Europa, derudover er der Hagenbecks Tierpark, og
jeg er sikker på at et eller andet sted dernede kan man få en bette øl.
Vi håber at kunne lave en tur til Dublin i september måned.
Dublin har masser af stemning – og et eller andet sted kan man sikkert også få en bette øl.
Turen vil blive arrangeret lidt på samme måde som Paristuren.
Afgang onsdag aften - hjemkomst søndag aften, og en ca. pris på omkring 4.000 kr.
Men nu skal det jo ikke bare være skæg og ballade det hele.
Jeg syntes godt vi kunne profilere klubben lidt stærkere i byen og foreslår, at vi laver en udstilling,
der viser hvad vi kan. Det kunne være på Biblioteket til efteråret.

Hvis vi skal udstille på biblioteket, vil det bedste være at fokusere udstillingen på et emne, som
publikum kan forholde sig til.
Et emne kunne være Karnevallet, som er et yndet mål for mange medlemmer, og giver som regel
meget fine billeder.
Et andet forslag er "En dag i Aalborg", hvor udstillingen så bredt som muligt skal forsøge at
fortælle hvad der foregår i Aalborg på en tilfældig dag.
Dette vil vi drøfte nærmere i bestyrelsen, og I er selvfølgelig velkomne til at komme med forslag
og input.
Til næste forår er det Aalborg Fotoklubs tur til at arrangere "Jyske Mesterskaber", og jeg håber vi
kan gøre det lige så godt som vi lige har set Århus gøre det - eller måske endda en smule bedre.
Det vil komme til at kræve en indsats fra vores side at få det arrangeret - jeg tør næsten love blod,
sved og tårer, men på den anden side er det en fordel, at det bliver holdt her i Ålborg - så har
medaljerne ikke så langt hjem.
Min erfaring er i øvrigt, at det er nemmere at vinde konkurrencer, når man selv er med til at
udpege dommerne…
Jeg har i min uendelige visdom udpeget datoen lørdag d. 20. april til afholdelse af Jyske
Mesterskaber 2010.
Til slut vil jeg gerne understrege, at forslag til fototure eller programpunkter altid er velkomne.
Beretningen blev godkendt.

4. Kassereren fremlægger regnskab
Niels Chris Nielsen oplyste blandt andet, at regnskabet for periode 1.4.2008 til 31.3.2009
balancerer med 35.459 kroner og viser et driftunderskud på 4110 kroner. Kassebeholdningen er på
28.938 kroner, mens egenkapitalen er reduceret med årets underskud til 31.319 kroner.
Kassereren sagde, at trods det mindre underskud finder han stadig kassebeholdningen i orden.
Under debatten om regnskabet blev det blandt nævnt, at en forhøjelse af kontingentet blev
overvejet, fordi det så med tiden vil blive lettere at skaffe midler til indkøb af nyt udstyr, for
eksempel en projektor af høj klasse.

5. Fastsættelse af årskontingent
Bestyrelsen foreslog uændret 350 kroner pr. halvår, men på baggrund af ovenstående debat vedtog
generalforsamlingen en forhøjelse til 400 kroner pr. halvår.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Tony Engelund og Niels Chris Nielsen blev genvalgt.

8. Valg af to medlemmer til billedudvalg
Jens Cato Andersen og Ernst Jensen blev genvalgt.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Torben Christensen blev genvalgt og Torben Sørensen blev valgt i stedet for Ernst Jensen, der ikke
ønskede at fortsætte.

10. Valg af revisor
Jørn Skytte blev genvalgt.

11. Eventuelt
Herunder blev en tur til Hirsholmene drøftet, ligesom der blev talt en del om den måde, som
klubben modtager nye medlemmer på. Lødigheden - eller manglen på samme – af
billedkommentarer på ”Vis dine billeder”-aftener blev også diskuteret, ligesom klubaftenernes
indhold og længde var oppe at vende.

