Generalforsamling i Aalborg Fotoklub 31. januar 2017
Valg af dirigent: Karsten Kryger
Valg af referent: Flemming Junker
Formandens beretning ved Thomas Jensen:
Formanden nævnte, at klubben ved Jyske satte sig på både klubmesterskabet og det individuelle
mesterskab. Klubben deltog også i Den nationale med et godt resultat i form af en syvendeplads blandt de
deltagende klubber. Formanden fremhævede desuden de medlemmer, som i løbet af året har opnået
internationale titler. Han nævnte også æresmedlem Keld Vævers 50 års jubilæum og klubbens eget 75 års
jubilæum. I den forbindelse blev der gjort forsøg på at udgive en jubilæumsbog, men projektet strandede
på manglende finansiering. I stedet bruges billederne til en vandreudstilling, som i første omgang vises på
Kulturstationen i Skørping. På de ordinære klubaftener kommer der ret stabilt 70-75 billeder ind til Vis
Billeder og cirka 10 til Tema, ligesom 22 af klubbens medlemmer har deltaget mindst én gang i
klubkonkurrencen i løbet af året. Klubmester blev Nathalie Rouquette. Der har desuden været god
opbakning til en række besøg af gæster udefra, mens andre arrangementer, for eksempel nogle af turene
ud af huset, ikke har haft helt samme interesse.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab ved kasserer Tonny Johannsen:
Regnskabet balancerer med 55.428,41 kr. og viser et underskud på 8.631,41 kr. Det betyder, at
egenkapitalen nu er på 27.850,53 kr. Status balancerer med 32.250,53 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Budget ved kasserer Tonny Johannsen:
Budgettet balancerer med 71.300 kr. og viser – før vedtagelse af forhøjet kontingent - et underskud på
2.610 kr. Kassereren bemærkede, at endnu et år med underskud vil belaste egenkapitalen og at klubben
ved normale regnskabsmæssige udsving i løbet af året vil risikere underskud med strafrenter til følge,
Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog på baggrund af regnskab og budget, at kontingentet hæves til 600 kr. pr. halvår.
Kontingentet har været uændret i flere år, og til gengæld for stigningen kunne klubben betale for
medlemmernes deltagelse i én kategori ved enten Den Nationale eller Jyske. Et øget kontingent vil desuden
give mulighed for dyrere foredragsholdere og i det hele taget lette den økonomiske situation.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt, men ikke forslaget om betaling af konkurrencedeltagelse. Det vil blot
koste uden at medføre øget deltagelse, var vurderingen.
Behandling af indkomne forslag:
Mogens Rokkedal foreslog, at der laves et turudvalg, og det blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:

Tonny Johannsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Søren Gunge er på valg og ønsker ikke genvalg.
Nyvalgt blev Kurt Barkmann og Lars Fich.
Valg af to suppleanter:
Mogens Rokkedal er på valg og ønsker ikke genvalg.
Per Schaap er på valg og ønsker ikke genvalg.
Flemming Junker blev valgt som 1. suppleant.
Per Schaap ombestemte sig og blev alligevel valgt som 2. suppleant.
Valg af revisorsuppleant:
Tonny Johannsen blev valgt.
Eventuelt:
Bjarne Hyldgaard orienterede om situationen i SDF. Bestyrelsen blev opfordret til ikke bare at lave et
turudvalg, men også andre udvalg. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje nøglesituationen. Bestyrelsen
blev opfordret til at kontakte kommunen med henblik på at forbedre flisegangen på nordsiden af
bygningen, så den bliver bredere og der kommer lys på.

Flemming Junker, referent, 1.2.2017

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Thomas Jensen
Næstformand: Linda Bentsen
Kasserer: Kurt Barkmann
Leif Alveen: Billedsekretær
Lars Fich: Sekretær

