Referat

GENERALFORSAMLING I AALBORG FOTOKLUB TIRSDAG 13. APRIL 2010

1. Valg af dirigent.
Keld Væver blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af referent.
Flemming Junker blev valgt
3. Formandens beretning.
Carsten O. Christensen fortalte, at klubben kunne være stolt over den nylige afvikling af Jyske, selv
om klubbens egne medlemmer ikke fik ret mange billeder antaget. Til gengæld har mange
besøgende set udstillingen på Nordkraft. Ellers er året gået stille og roligt, og formanden udtrykte
især glæde over et par omgange med gruppearbejde omkring billedbedømmelse. Han lovede, at det
vil blive gentaget, fordi det er mere aktiverende end blot at sidde og se en masse billeder.
Formanden fremhævede også den gode udvikling hvad angår deltagelse i klubbens årskonkurrence,
hvor der er betydeligt flere deltagere end tidligere. Rejseafdelingen er i færd med at forberede en
udlandsrejse til september. Hvad angår køb af ny projektor mener formanden, at tiden (læs:
kvaliteten kontra prisen) ikke er inde endnu, men måske om et halvt eller et helt år.
Debatten efter beretningen og senere på generalforsamlingen drejede sig især om bordopstillingen,
som det vil blive forsøgt at gøre mere socialt fremmende.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab.
Det blev fremlagt af Niels Chris Nielsen, som oplyste, at klubben har oplevet et mindre fald i
medlemstallet, så der nu er 47. Blandt andet derfor – og på grund af udgifter til indretning af de nye
klublokaler – viser driftsregnskabet et underskud på 4.830 kroner, mens bankindeståendet pt. er på
24.732 kroner.
Diskussionen efter regnskabsaflæggelsen drejede sig især om hvordan klubben tiltrækker flere
medlemmer – og hvordan man modtager de nye.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af nyt årskontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret 400 kroner pr. halvår, men grundet klubbens anstrengte økonomi blev
der fremsat et ændringsforslag om 450 kroner, og det blev vedtaget med stort flertal.
6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (for to år).

Carsten O. Christensen og Anna-Marie Jespersen blev genvalgt.
8. Valg af to medlemmer til billedudvalget.
Ernst Jensen og Jens Cato Andersen blev genvalgt.
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Torben Christensen og Leif F. Alveen blev valgt.
10. Valg af revisor. Kun i ulige år.
11. Eventuelt.
Diskussionen om at finde nye medlemmer fortsatte. Forslag om åbent hus, kursusaftener, større
udstilling på Huset og på biblioteker, samarbejde med aftenskoler.

