
GENERALFORSAMLING I AALBORG FOTOKLUB 1. FEBRUAR 2022 
 

 

Valg af dirigent: 

 

Jens Ørnsholt blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

 

Valg af referent: 

 

Flemming Junker blev valgt. 

 

 

Formandens beretning: 

 

Kurt Barkmann indledte med at sige tak for, at medlemmerne stadig holder fast i klubben trods 

diverse nedlukninger på grund af corona-pandemien. Faktisk kunne han konkludere, at tilgangen af 

medlemmer overstiger frafaldet, og der er endda nye medlemmer, som vi endnu ikke har set i 

klubben. Formanden udtrykte håb om, at de dukker op, nu da vi – med restriktionernes ophævelse – 

igen kan mødes og komme ud og fotografere i samlet flok. 

Igen på grund af coronaen har vi investeret i programmet Zoom, så vi har kunnet holde virtuelle 

møder, og på dén platform er det blandt andet blevet til inspirerende foredrag om streetfoto ved 

Søren Gunge, om naturfoto ved Mads Peter Iversen og et indblik i Downstairs-fotografen Gitte 

Müllers spændende billedunivers. Sidste års generalforsamling blev også holdt via Zoom. 

Heldigvis kunne vi mødes fysisk til sommerafslutningens stegt flæsk og persillesovs. 

Efteråret bød blandt andet på gode foredrag om makrofoto ved Mogens Rokkedal, om kunst og 

fotografi ved Lars Fich og om Tjernobyl ved vores tidligere medlem Jens Houmann. Men 

juleafslutningen måtte aflyses på grund af genindførte restriktioner. 

Vi har blandt andet også været ude at fotografere i byen og i den nedlagte Alléskolen (der stadig 

ligger hen i forfald!) 

Hvad angår resultater blev Aalborg Fotoklub nr. 2 ud af seks danske klubber ved Trierenberg, og vi 

opnåede ligeledes en andenplads blandt de danske klubber ved FIAP World Cup for klubber, oplyste 

formanden. 

Han kunne ligeledes fortælle, at forårets program stort set er på plads (se hjemmesiden), og at vi nu 

råder over et fuldt funktionsdygtigt analogt mørkekammer, og ligeledes er der et ryddeligt atelier 

med flashgrej og sminkeafdeling til rådighed. 

Endelig oplyste Kurt Barkmann, at naturfotograferne i NFD nu har mulighed for at holde møde i 

vores lokaler to dage om måneden. 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

Regnskab: 

 

I kassererens fravær blev regnskabet fremlagt af revisor Morten Bak, og han oplyste, at det 

balancerer med 46.147 kroner og viser et overskud på 20.626 kroner. Han tilføjede, at der dog 

mangler at blive betalt en del af huslejen, da Aalborg Kommune endnu ikke har afgjort, hvor meget 

vi egentlig skal betale. Der bliver tale om en form for reduktion på grund af nedlukningerne. Status 

balancerer med 89.114 kroner. Deraf udgør egenkapitalen 63.588 kroner. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 



Budget: 

 

Revisoren fremlagde også budgettet, som balancerer med 47.400 kroner og ender med et overskud 

på 0 kroner. Dette er dog også afhængigt af, hvad den skyldige husleje til kommunen kommer til at 

udgøre. 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

Kontingent: 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500 kroner pr. halvår, og det blev godkendt. 

 

 

Behandling af indkomne forslag: 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år: 

 

Flemming Junker, Finn Elmgaard og Lone Bredahl var på valg og blev genvalgt. 

 

 

Valg af to suppleanter for et år: 

 

Jens Ørnsholt og Lars Fich blev genvalgt. 

 

 

Valg af revisor (lige år): 

 

Morten Bak blev genvalgt. 

 

 

Valg af revisorsuppleant (hvert år): 

 

Torben Sørensen blev genvalgt. 

 

 

Eventuelt: 

 

Ole Riis foreslog at besøge Pixel Art i Østervrå, og den gode idé vil bestyrelsen arbejde videre på. 

Desuden blev forårsprogrammet gennemgået i den udstrækning, det ligger klart. 

 

Derefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

 

 

Kurt Barkmann  Jens Ørnsholt  Flemming Junker 

formand   dirigent  referent 

 

 


