GENERALFORSAMLING I AALBORG FOTOKLUB 17.4.2012-04-18
REFERAT
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Keld Væver
2. Valg af referent – Flemming Junker
3. Formandens beretning - Carsten O. Christensen fortalte, at klubben weekenden forinden havde
hentet 14 antagelser ved Jyske, og at der var diplom til Karsten Kryger samt bronzemedalje til Leif
Alveen. Ellers var der ifølge formanden grund til at være tilfreds med klubbens udstilling på
Nordkraft, som man også håber at kunne gentage næste år. Udstillingen har også kastet en række
nye medlemmer af sig. Ellers er der i løbet af året investeret i projektor og studielamper, og begge
dele har vist sig at være gode køb. Formanden nævnte også udlandsrejserne, som en mindre gruppe
har stor fornøjelse af, og han anbefalede andre også at deltage. Endelig nævnte han, at
klubkonkurrencen er blevet udvidet med en digital kategori, hvilket ser ud til at fungere fint.
Efter beretningen blev klubkonkurrencen diskuteret og det blev fremført, at det er en flad
fornemmelse at fremstille papirbilleder, når det kun er dommerne, der ser dem, mens
papirbillederne ikke vises i klubben. Formanden svarede, at det er rent praktisk, idet det er nemmere
at se de digitale udgaver på storskærm end en 20x30-forstørrelse på staffeli. Imidlertid kan
papirbillederne bruges til de månedlige udstillinger i Huset. Det blev også nævnt, at årets Nordkraftbilleder ved en fejl ikke var forsynet med hvid kant.
4. Regnskab – Niels Chris Nielsen oplyste, at kontingentindtægterne har været lidt mindre end
ventet, og at regnskabet er belastet af et højere kontingent til SDF samt investeringen i projektor og
studielamper. Derfor viser regnskabet et underskud på 8.301 kroner mod et overskud på 6.254
kroner sidste år. Egenkapitalen er på 24.441, så vi er stadig solvente, påpegede kasseren.
Efter regnskabsaflæggelsen blev det nævnt fra flere sider, at kontingentet til SDF er meget højt, og
at vi ikke får så meget for det. Det blev også nævnt, at der ofte er underskud i kaffekassen, og at
nogle måske glemmer at betale.
5. Årskontingent – blev fastholdt på 500 kr. halvårligt.
6. Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag.
7. Valg til bestyrelsen – Carsten O. Christensen og Anne-Marie Jespersen var på valg og blev
genvalgt.
8. Valg til billedudvalg – Jens Cato Andersen og Per Bentzen var på valg og blev genvalgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Lars Thorn og Marinel Ionescou
blev valgt.
10. Valg af revisor i ulige år – så ikke i år.

11. Eventuelt – Diskussionen gik især om SDF, om prisen for at være medlem, og hvordan vi får
mere ud af pengene. Desuden blev der talt om antallet af billeder ved Vis Dine Billeder. De fleste
fandt det nuværende max-antal på 10 pr. deltager passende.

