Aalborg Fotoklub
Ordinær generalforsamling 26. januar 2016
Valg af dirigent:
Karsten Kryger

Valg af referent:
Flemming Junker

Formandens beretning:
Jens Houmann fortalte, at generalforsamlingen lå tidligere end sædvanligt, og at sæsonen har været
forkortet til ni måneder, for at få klubbens regnskabsår til at følge SDF’s.
I det hele taget har en række problemer i SDF fyldt meget i 2015, men bestyrelsen i Aalborg Fotoklub tror
på, at der nu er skabt et handlekraftigt SDF med god opbakning.
Formanden mente, at der i klubben har været mange gode arrangementer i sæsonens løb, men at det
dalende antal billeder til Tema-aftenerne kalder på overvejelse om, hvad der kan gøres anderledes.
Størst tilslutning har arrangementer med gæster udefra samt vores egne ”Vis dine billeder”, hvor vi dog nok
stadig er lidt for flinke ved hinanden, mente formanden.
To arrangementer har måttet aflyses. Udendørs makrofoto i snestorm dur ikke, og juleafslutningen måtte
aflyses, fordi Aalborg Kommune pludselig ville i gang med at renovere klublokalerne. Det er fulgt op af
klubbens egne medlemmer, som har sat i stand og ryddet op.
Udenhus har klubben blandt andet udstillet i Huset og i Skørping.
Bestyrelsen har besluttet at investere i en ny projektor, en bærbar computer samt kalibreringsudstyr.
Dermed er det slut med at høre medlemmer sige, at billederne ser anderledes ud end derhjemme,
understregede formanden.
Få dage før generalforsamlingen blev klubbens 75 års jubilæum fejret med en god fest. Ganske vist blev
klubben stiftet i efteråret 1940, men bestyrelsen regner med, at man på grund af krigstiden først kom
rigtigt i gang efter nytår…
Apropos jubilæum oplyste formanden, at æresmedlem Keld Væver i år har været medlem i 50 år.
Formanden beklagede, at klubbens resultater ved Jyske og Den Nationale ikke har været i top.
Han understregede, at bestyrelsen meget gerne vil have input til udviklingen i klubben og hvad vi i det hele
taget vil med den.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab:
Kasserer Tonny Johannsen gjorde opmærksom på, at regnskabet ikke er sammenligneligt med tidligere år,
da regnskabsåret kun er på ni måneder og desuden forskudt i forhold til tidligere for at tilpasse perioden til
SDF’s regnskabsår og kontingentopkrævning.
Regnskabet viser en balance på 33.000 kroner og et underskud på 251 kroner. Egenkapitalen udgør 36.482
kroner.
Regnskabet blev godkendt.

Budget:
Tonny Johannsen fremlagde budgettet, der balancerer med 50.300 kroner og et forventet underskud (på
grund af kommende investeringer) på 6.670 kroner.
Budgettet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500 kroner halvårligt.
Det blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:
Linda Bentsen, Thomas Nørskov og Jens Houman var på valg. De to første erklærede sig villige til genvalg og
blev valgt. Jens Houmann ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet blev Leif Alveen valgt.

Valg af to suppleanter:
Mogens Rokkedal blev valgt som 1. suppleant og Per Schaap blev genvalgt som 2. suppleant.

Valg af revisor:
Jørn Skytte blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant:
Jens Houmann blev valgt.

Eventuel:
Der kom blandt andet forslag om, at klubben får Mobile Pay til betaling af kontingent etc. Fra bestyrelsen
lød det, at forslaget er godt, men at det kræver, at klubben får en mobiltelefon. Bestyrelsen overvejer
mulighederne.
Der blev desuden talt om jubilæumsarrangementer. For eksempel kan der blive tale om åbent hus,
udstillinger mm.
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Flemming Junker

