Referat af generalforsamling i Aalborg Fotoklub
Tirsdag, den 5. april 2011 kl. 19:30 blev der afholdt generalforsamling i Aalborg Fotoklub på klubbens adresse med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab
5. Fastsættelse af nyt årskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
8. Valg af 2 medlemmer til billedudvalg (billedsekretæren er det 3. og sidste medlem)
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
10. Valg af en revisor (hvert ulige år)
11. Eventuelt
Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog Keld Væver som dirigent, hvilket generalforsamlingen godkendte.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad 2.
Torben N. Sørensen blev valgt som referent
Ad 3.
Formanden gav en kort beretning og omtalte enkelte af årets aktiviteter herunder bl.a.:
o Nordkraft-udstillingen forløb tilfredsstillende, og den vil blive gentaget næste år. Der vil være et tema, som hedder ”Skæve vinkler på Aalborg”
o Øget deltagelse i klubkonkurrencen, som også succesfyldt er blevet udvidet med en digital
kategori
Ad 4.
Kassereren gennemgik klubbens regnskab for 2010/11, der udviste et overskud på 6.000 kr og et
bankindestående på 31.000 kr.
Der udspandt sig en længere og engageret debat om klubbens økonomi og herunder anvendelsen af
klubbens opsparing. Kassereren påpegede, at klubbens drift kræver en vis likviditetsbuffer, idet
husleje m.v. tidsmæssigt forfalder anderledes end kontingentindbetalinger – der vil dog være penge
til rådighed til f.eks. renovering af flashanlæg.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage nødvendige investeringer og reparationer til flashanlæg m.v. indenfor rammerne af den del af opsparingen, der efter kassererens vurdering ikke indgår i det nødvendige likviditetsberedskab.
Ad 5.
Kassereren gennemgik budgettet for 2011/12, hvilket foranledigede en debat om kontingentets
størrelse. Der var forslag om at hæve kontingentet for at give mulighed for at etablere en hensættelse til fremtidig reparationer og investeringer. En afstemning fastlagde det nye kontingent til 500
kr. med stort flertal.
Ad 6.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag om en vedtægtsændring, der medfører, at kontingentet til medlemmer under 25 år nedsættes til det halve.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 7.
Tony Engelund udtrådte af bestyrelsen. Leif Alveen blev nyvalgt til bestyrelsen og Chris Nielsen blev
genvalgt.
Ad 8.
Ernst Jensen udtrådte af billedudvalget. Per Bentzen og Jens Cato Andersen blev valgt.
Ad 9.
Torben Christensen og Ernst Jensen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Ad 10.
Klubbens revisor blev genvalgt.
Ad 11.
Eventuelt.
Udover en opfordring til at sørge for udskiftning af billederne på væggen, var der intet til behandling under dette punkt.
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.
For referat
Torben N. Sørensen

