Generalforsamling i Aalborg Fotoklub 16. april 2013
1. Valg af dirigent
Keld Væver blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
2. Valg af dirigent
Flemming Junker blev valgt.
3. Formandens beretning
Carsten O. Christensen fortalte, at året har været præget af uro omkring SDF, især på grund af den
store kontingentstigning på 85 kr. til 365 kr. for fotoklubmedlemmer. Han troede dog, at bestyrelsen
i SDF nu har forstået, at der skal gøres mere for medlemmerne end hidtil, men at det tager tid at få
vendt skuden og få økonomien på plads.
Aalborg Fotoklub har sagt ja til at holde årets landsmøde, hvilket bliver 11.-13. oktober på
Nordkraft. Bedømmelse af Den Nationale bliver 1. juni, hvor der – også – bliver brug for praktisk
hjælp.
En række ture ud af huset er på bedding. Bl.a. er der SDF Roadshow i Aarhus 4. maj, og klubben
planlægger en weekendtur til grænselandet 7.-9. juni. Desuden arbejder ”rejsejuntaen” med en
udlandstur i løbet af september.
Endelig glædede formanden sig over, at der i det seneste års tid er set en del nye medlemmer i
klubben.
Efter en kort debat blev beretningen godkendt.
4. Kassereren fremlægger regnskab
Chris Nielsen fremlagde regnskabet (vedhæftet), der blev godkendt.
5. Fastlæggelse af nyt årskontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500 kr. pr. halvår. Det betyder, at stigningen i
kontingent til SDF ikke får betydning for kontingentet til klubben. Efter en diskussion om hvorvidt
budgettet er for stramt/risikabelt, blev forslaget vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag
Anders Pedersen havde foreslået, at klubben melder sig ud af SDF, og efter en lang diskussion blev
afgørelsen udskudt til sidst på året, hvor bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling om emnet. En udmeldelse skal først være SDF i hænde 1. februar.
Lars Brorson Fich havde foreslået en drøftelse af udvalget af fotoblade i klubben, og efter et
midlertidigt stop for nogle af bladene på grund af tekniske problemer med abonnementerne lover
bestyrelsen, at der nu kommer styr på tingene igen.
I løbet af nogen tid vil emnet blive taget op på hjemmesiden, hvor det vil blive muligt at komme
med forslag til blade, som der senere kan stemmes om.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Chris Nielsen og Torben B. Christensen var på valg og erklærede sig begge villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslog Kristian Møller, og ved det efterfølgende kampvalg blev Chris Nielsen og
Kristian Møller valgt.
8. Valg af to medlemmer til billedudvalg.

Det blev oplyst, at bestyrelsen efter valget sidst aldrig har udpeget en billedsekretær, som ellers skal
være en del af billedudvalget, og at en af dem, der sidst blev valgt, aldrig har vist sig i klubben
siden. Med andre ord har billedudvalget kun bestået af Cato Andersen. Han og Ernst Jensen blev
foreslået til udvalget og blev valgt.
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Torben B. Christensen og Thomas Jensen blev valgt.
10. Valg af revisor
Jørn Skytte blev genvalgt.
11. Eventuelt
En opfordring om at lade nye medlemmer få adgang til klubben/studiet med nøgle tidligere end de
gældende seks måneder efter indmeldelse blev diskuteret indgående med en vis overvægt mod ikke
at ændre reglerne. I stedet blev nye medlemmer opfordret til at alliere sig med ældre medlemmer og
på den måde komme i studiet.
Desuden blev medlemmerne opfordret til at deltage i Den Nationale, så vi som arrangerende klub
kan gøre en god figur ved landsmødet.

Flemming Junker

