Ordinær generalforsamling i Aalborg Fotoklub
Tirsdag 22. april 2014 kl. 20.00

Karsten Kryger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at
den afvikles efter klubbens nye og netop vedtagne vedtægter.
Flemming Junker blev valgt som referent.
I formandens beretning sagde Jens Houmann, at bestyrelsen havde fået en lidt skæv start og kom noget
hovedkulds ind i arbejdet, idet hovedparten af den tidligere bestyrelse havde frasagt sig posterne et halvt
års tid inde i foreningsåret.
Man havde ret hurtigt efterlyst idéer og forslag til aktiviteter, og man bruger også mange af dem. Især er
der arbejdet med billedkritik og med nye vedtægter.
Formanden beklagede, at man har været lidt uheldig med et initiativ omkring storformatbilleder til
udstilling i Nordkraft, idet det nu viser sig, at Nordkraft ikke foreløbig har mulighed for at udstille dem.
Bestyrelsen vil desuden gerne gøre noget ved klublokalerne og har arbejdet med muligheden for at få
fjernet fire stolper, som tager en del af udsynet til fremvisningsskærmen. Det har vist sig at blive for dyrt, så
projektet er foreløbig opgivet.
Formanden oplyste, at bestyrelsen har taget Dropbox i brug til udveksling af dokumenter og som arkiv.
I øjeblikket arbejder man især med at skabe en mere enkel form for klubkonkurrence og fastsættelse af en
husorden.
Til sidst kom formanden med et suk og sagde, at når der efterlyses idéer og billeder til upload til forskellige
fora, er der ret stille…
Under debatten fik bestyrelsen dels ros for sit arbejde hidtil, og den blev desl opfordret til at sørge for, at
point-fordelingen efter runderne i klubkonkurrencen kommer ret hurtigt på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.

Under punktet ”regnskab” måtte formanden beklage, at der ikke kunne aflægges et regnskab, da det ikke
er blevet færdigt i tide, så det har kunnet revideres. Det blev dog oplyst, at regnskabet omfatter et pænt
overskud på cirka 7200 kroner og en egenkapital på cirka 33.000.
Da regnskabet ikke var færdigt, kunne bestyrelsen heller ikke fremlægge budget eller komme med forslag
til kontingentbetalingen.
Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når regnskabet kan fremlægges.

Under debatten om det manglende regnskab blev det af et medlem pointeret, at foreninger i Aalborg
Kommune skal lade deres regnskaber følge kalenderåret.
Det lovede bestyrelsen også at se nærmere på og evt. fremlægge forslag til en vedtægtsændring.

Der var ingen indkomne forslag.

Til bestyrelsen opstillede Jens Houman, Tonny Johannsen, Ernst Jensen, Thomas Nørskov og Linda Bentsen.
De blev alle valgt.
Som 1. suppleant blev Sean Charles valgt.
Som 2. suppleant blev Per Schaap valgt.
Som revisor blev Jørn Skytte genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Torben Christensen valgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Jens Houmann
Næstformand: Thomas Nørskov
Sekretær: Linda Bentsen
Kasserer: Tonny Johannsen
Billedsekretær: Ernst Jensen
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