Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
Dato: 26. februar 2018 kl. 19.00
Sted: Det Bruunske Pakhus
Adresse: Kirkestrædet 3, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent.
Jens vælges som dirigent.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning.
Formanden fremlægger sin beretning.
Beretningen tages til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Regnskabet ligger til gennemsyn på hjemmesiden.
Udvalgte bemærkninger:
Budget for rengøring: 500. kr. Der er brugt 0.00 kr.
Pr 31.12 2017 er kassebeholdningen. 20966 kr.
Regnskabet godkendes.
4. Fremlæggelse af budgetoverslag for 2018.
Budgettet er lagt på hjemmesiden.
Der er været debat i bestyrelsen vedr. kassebeholdningen.
Vi er en fotoklub og ikke en bank.
Nye poster på budgettet:
Leje af klublokaler.
Indkøb af diverse ting til promovering af klubben.
Mobilt studie.
Befordring.
Kommentarer og spørgsmål:
Kurt: Der er sat penge af til borde/stole flere år i streg. Hvorfor det?
Fremadrettet er det til vedligehold idet det forventes at der er noget, der går i stykker hvert år.
Bo uddyber de forventede huslejeprisstigninger for 2019.
Baggrunden for indkøb af borde og stole er at vi gerne vil have mulighed for at kunne stille op med
slag og udstilling og andet ifm. aktiviteter og events på havnen og i byen generelt.
Forventede indtægter i 2018: 10.000,- kr.
Budgettet godkendes af forsamlingen. En stemte imod.

5. Fastlæggelse af næste års kontingent ud fra bestyrelsens forslag.
Bo præsenterer bestyrelsens ønske om at have kontingentet til 250,- kr. for 2019 med carte
blanche/ pro cure til at hæve til 300,- kr, som dog skal varsles senest 3 mdr. før.
Bestyrelsen tilkendegiver, der skal være en kassebeholdning på ca. 10.000,- kr.
Bestyrelsens forslag vedtages. 1 stemmer imod.
Debat vedr. max beløbet.

6. Valg til bestyrelsen:
Valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år, hver for en to årig periode.
Bo Krüger er på valg. Han modtager genvalg. Bo Krüger genvælges.
Carsten Strüwing er på valg. Han ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Per Kristiansen.
Per vælges som bestyrelsesmedlem.
Verner Knudsen genopstiller om suppleant.
Karin Laursen vælges som ny suppleant.
Kurt vælges som bilagskontrollant.
7. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
8. Eventuelt.
Kurt Aulbjerg: Samarbejde med kommunen/Kanalbyen. Hvordan er balancen i det?
Hvad får vi ud af det?
For levering af billederne får vi en langt billigere husleje i Containerliving end vi ellers ville have
fået. Vi bliver præsenteret for nogle samarbejdspartnere gennem dem.
Bo Krüger orienterer:
Kanalbyen har indkøbt 3x3 og 3x6 pavilloner, som vi kan låne fremadrettet til vores events.
Markedsføring af fotoklubben. Der er designet en plakat. Der efterlyses medlemmer, der vil gå
rundt med plakaten og hænge den op.
Torben:
Hvad er formålet med markedsføring? At hverve medlemmer eller at gøre klubben kendt?
Der er et dobbelt formål. At gøre klubben kendt og dermed få nogle nye medlemmer.
Morten: Det er muligt at få medlemmer pga. udbuddet af kurser. Det er noget, klubben kan gøre
mere i.
Der er meget svingende deltagelse i klubbens arrangementer og events. Der iværksættes en
medlemsundersøgelse, der skal belyse dette. Kurt Aulbjerg, Karin Laursen og Bo Krüger står for
denne undersøgelse.
Kommentar fra Henning:
Det er ikke mangel på interesse, men ofte logistiske udfordringer, der gør at man ikke kan deltage.
Skal vi arbejde i at udstille vores billeder noget mere?
Bakkegården på Fyn ønsker en udstilling. Der er andre forespørgsler.
Det er opbakning til at udstille noget mere. Bo kigger på det.
Indkøb af mobilt studie: Det er kun til undervisningsbrug.
Henning: hvad er grunden til den beslutning? Det er ikke muligt at håndtere udlån på samme måde
som tidligere. Der er udfordringer med nøgle og adgang både til vores egen container og til
Containerliving. Det er muligt i klubregi at slå op at man gerne vil arbejde i studie og så er det okay
at låne det mobile studie.
Der efterlyses en holdning til hvorvidt, at det er en god idé med visitkort.
Et par tilkendegivelse på at man ikke vil få dem brugt. Ideen afventer.

Salg af billeder/postkort?
Bestyrelse:
Forslag om nedsættelse af en styregruppe til at undersøge markedet og komme med forslag til,
hvordan det er muligt at organisere salg af billeder ifbm. events (specielt i og udenfor
containerliving når der er liv på og omkring havnen)
Henning, Kurt og Per melder sig til en sådan gruppe. Der er plads til to medlemmer mere. Karin slår
valg til en sådan gruppe op på FB gruppen.
Bo deltager på første styregruppemøde, for at informere om de oplysninger / info han har
indhentet op til generalforsamlingen
Kurt:
Hvad er der blevet af samarbejdet med Lillebæltshallerne?
Bo forklarer om årsagen til de manglende aktiviteter. Vores kontaktperson har været på barsel og
dernæst sygemeldt.
Lise:
Forslag om at man kontakter dem, der ikke har været her. Det skal gøres gelinde. Evt. kan man
prikke nogen, der kan tage kontakt.
Morten:
Gør bestyrelsen opmærksom på at der kommer en ny persondataforordningslov, som også
vedrører fotografer og foreninger. Morten, Bo og Henning snakker sammen om mulige
konsekvenser og retningslinjer.
Karin:
Orienterer om status på hjemmeside. Der er et stabilt stort besøgstal. Der arbejdes hårdt på, efter
flere nedbrud, at få siden helt up to date igen.
Karin:
Orienterer om 1. sals Kanalbyprojektet.
Der har været møde med Tina fra Kanalbyen og der er landet en aftale om hvordan og hvorledes.
Karin:
Orienterer om status på festugen og kulturnatten.
Vi har fået 15.000,- kr. i støtte og kan realisere alle vores projekter.
Streetfotoudstillingen og Se mig fotostationen på vores stand.
Biblioteket og Business Fredericia takkede ja til samarbejdet om henholdsvis Tegn dit Fotoportræt
og Selfispots i byen.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Karin Laursen

