
 

 

GENERALFORSAMLING I AALBORG FOTOKLUB 29.4.2021 

 
Formand Kurt Barkman bød velkommen til den første virtuelle generalforsamling i klubbens 

historie - og til de meget få fremmødte. I alt var der ni. 

 

 
Valg af dirigent: 
 
Jens Ørnsholt blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

 
Valg af referent: 
 
Flemming Junker blev valgt 

 

 
Formandens beretning fremlægges til godkendelse: 
 
Kurt Barkman indledte med at sige tak til medlemmerne, fordi de trods de svære tider uden normal 

klubaktivitet alligevel støtter op om klubben. 
Året 2020 begyndte ellers både godt og aktivt, blandt andet med spændende foredrag om astrofoto, 

Laterna Magica Smallprint og droneflyvning. Vi var også på tur til Kunstbygningen i Vrå med 

foredrag ved Trine Søndergaard. 10. marts havde vi besøg af den lokale fotograf Stine Bro, og så 

var det pludselig slut. Dagen efter blev Danmark lukket ned. Noget af et chok, konstaterede 

formanden.  
For klubbens vedkommende blev årets klubkonkurrence skåret ned fra fire til tre runder, SDF-

generalforsamlingen blev aflyst, mens Jyske blev gennemført digitalt. Aalborg Fotoklub fik en flot 

andenplads efter Stella Polaris. Hvad angår Jysk Mester blev vores medlemmer Peter Bentsen nr. 2  

og Linda Bentsen nr. 3. 
Formanden nævnte, at corona-situationen naturligvis har udfordret foreningslivet, og at vi i Aalborg 

Fotoklub da også har oplevet, at seks medlemmer har meldt sig ud, men heldigvis har vi fået ni 

andre, der især kom til i november/december, måske et covid-19-fænomen, funderede formanden. 
I stedet for at mødes i klubben begyndte vi i slutningen af marts at lave Vis Dine Billeder på 

Facebook, og det blev en pæn succes. 
I juni var vi også på fototur på havnen, men sommerafslutningen blev aflyst, og i stedet holdt vi i 

august sæsonstart med spisning ude i gården. 
Vi var også så heldige, at vi fik kontakt til en boligforening, som gerne ville købe billeder til et 

fælleslokale, og det skæppede med 12.000 kroner i kassen. 
Efteråret bød på flere gode foredrag, blandt andet med Ragne Sigmond, Nicolas Meyer og Jannic O., 

og vi kom på en hyggelig og vellykket sejltur med M.S. Fjorden, så efteråret var skudt godt i gang, 

da landet lukkede ned igen. 
Det lykkedes dog forinden rejseklubben at komme en tur til München, og vi har også fået lavet en 

fin ny hjemmeside, hvilket Finn skal have stor tak for, pointerede formanden. 
Efter den nye nedlukning gik vi i gang med digitale møder via Zoom, og det går så godt, at vi har 

investeret i programmet. 
I løbet af efteråret opnåede Linda Bentsen en sjetteplads i Den Nationale. 



De stille perioder er ifølge formanden også blevet brugt til at indrette et mørkekammer igen. Vi har 

været så heldige i flere omgange at have fået doneret fint udstyr til fremkaldelse, og indretningen er 

ved at være færdig. 
I den sammenhæng nævnte Kurt Barkman også, at han, som Certificeret Arbejdsmiljørepræsentant, 

er ved at udarbejde dokumentation til kommunen med arbejdspladsbeskrivelse, lokalets brug, 

anvendt kemi, bortskaffelse af kemien, personlige værnemidler og meget andet. Dermed står vi godt 

rustet over for de krav, der måtte komme. 
- Vi håber, at vi i klubben snart vil kunne fremkalde film og papirbilleder, ganske som i de gode 

gamle dage. Så vi kan da kun opfordre medlemmerne til at finde de analoge kameraer frem og kaste 

sig ud i den mere tidskrævende og langsommelige disciplin, sagde Kurt Barkman, inden han 

sluttede beretningen med at nævne, at klubben netop har hentet en guldmedalje ved den store 

internationale salon Trierenberg. 
I en kommentar til beretningen nævnte Jens Ørnsholt, at han som nyt medlem er godt tilfreds med 

den måde, som klubben opfylder sin formålsparagraf på. 
Leif Alveen oplyste, at bedømmelsen af næste afdeling af klubkonkurrencen vil ske via Zoom. 

 
Beretningen blev godkendt. 

 

 
Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse: 
 
Kurt Barkman oplyste, at driftsregnskabet balancerer med 54.411 kr. og viser et usædvanlig stort 

overskud på 37.146 kr., hvilket blandt andet skyldes det lave aktivitetsniveau i store dele af året og 

især, at Aalborg Kommune først har opkrævet huslejen for 2020 her i 2021. 

Under debatten om regnskabet viste det sig, at man ikke kan se, præcis hvilke indtægter klubben har 

på kantinedriften, da betalinger for andre ting også går ind på samme konto. Problemet ligger især i, 

at medlemmerne ikke skriver, hvad de betaler for på Mobile Pay, kun beløbet. Bestyrelsen blev 

opfordret til at arbejde med problemet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

Kassereren fremlægger budget for det kommende år: 

 

Kurt Barkman oplyste, at det i sagens natur er vanskeligt at opstille et budget, når vi ikke ved, 

hvornår coronarestriktionerne lempes, så vi kan komme i gang med et almindeligt klubliv. Han 

gjorde også opmærksom på, at huslejen er sat så højt, fordi vi i år skal betale for både sidste og 

indeværende år. Som det ser ud nu, balancerer budgettet for 2021 med 47.200 kr. og viser et 

overskud på 3600 kt. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

Fastsættelse af kontingent: 

 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 500 kr. halvårligt, og det blev godkendt. 

 

 

Behandling af indkomne forslag: 
 

Der var ikke indkommet forslag. 



  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år: 
Følgende var på valg: 

 

Kurt Barkman, genopstiller, blev valgt. 

Lars Brorson Fich genopstiller som suppleant. 

Lone Bredahl blev foreslået til den ledige post og blev valgt. 

 

 

Valg af to suppleanter (hvert år): 

 

Jens Ørnsholt stillede op og blev valgt som 1. suppleant. 

Lars Brorson Fich stillede op og blev valgt som 2. suppleant. 

 

 

Valg af revisor (lige år): 

 

Morten Bak blev genvalgt. 

 

 

Valg af revisorsuppleant (hvert år): 
 

Torben Sørensen blev genvalgt. 

 

 

Eventuelt: 
 

Morten Bak opfordrede bestyrelsen til at fordele posterne som formand og kasserer på to personer, 

og det vil bestyrelsen tage op. 

 

Kurt Barkman oplyste, at bestyrelsen vedrørende den kommende tids aktiviteter venter på nye 

retningslinjer fra kommunen. Men han opfordrede ikke desto mindre medlemmer med gode idéer 

og inspiration til aktiviteter om at henvende sig til bestyrelsen. Den kan bruge alle de input, der 

måtte komme. 

 

Derefter takkede formanden de fremmødte til den digitale generalforsamling, og dirigenten takkede 

for god ro og orden.  

 

 

 

Kurt Barkman   Jens Ørnsholt   Flemming Junker 

formand   dirigent   referent 

 

 

 

 

 

 

   


