
 

 

Mødereferat 19.11.2019 

Odder Fotoklub 

Bestyrelsesmøde:  

 

Deltagere: 

Amdi Nedergaard (bestyrelse - formand) 

John Vestergaard (bestyrelse - næstformand) 

Mogens Mosskov (bestyrelse - kasserer) 

 Bent Pedersen (bestyrelse - sekretær) 

Aage Madsen (bestyrelse - medlem) 

 

Jørn S. Rasmussen (revisor) 

 

Fraværende: Arne Dahl  (1. bestyrelsessuppleant) 

 Ingrid Petersen (2. bestyrelsessuppleant) 

Svend Erik Larsen (revisorsuppleant) 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen 

2. Valg af ordstyrer og referent 

3. Økonomi 

4. Generalforsamling 17/2 2020 

5. Fremtiden - hvad skal der til, for at vi får en meget aktiv klub? 

6. Udvalg 

7. Eventuelt 

 

1. Velkommen 

Amdi bød velkommen. 

 

2. Valg af ordstyrer og referent 

Amdi som ordstyrer og Bent referent. 

 

3. Økonomi 

Der er pt. omkring 15.000 kr. på kontoen, og der forventes ikke større udgifter i den resterende del 

af året. 

Årets aktiviteter har ikke været så udgiftskrævende som forventet. Kassebeholdning var ved starten 

af 2019 også påvirket af et større engangsindtægt for en aktivitet i Spectrum. 

Sammen med næste års kontingent gives der mulighed for aktiviteter i større målestok.  

 

4. Generalforsamling 17/2 2020 

Amdi meddelte, at han ikke stiller op til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. 

Der vil således ud over de øvrige, som er på valg, skulle vælges ny formand. 

 

5. Fremtiden - hvad skal der til, for at vi får en meget aktiv klub? 

Generel drøftelse af foreningens fremtid. 

Der var forslag om, at der arrangeres flere ture – evt. med hel eller delvis dækning fra klubbens 

side. 

Flere gode foredragsholdere hvor emnerne kunne være foredrag såvel om billeder som om teknik. 

Der var generelt ønske om mere aktivitet – emnerne er mange, herunder fototure, foto på skolen 



 

 

(model, portræt, produkt osv.). 

Lave opgaver, som så grupper på 2 –4 medlemmer kunne finde sammen om, løse og præsenterer 

for klubben. 

 

Drøftelse af hjemmesidens informationsniveau. Der var ønske om, at der skulle være bedre info på 

hjemmesiden mht. arrangementer, således at kalenderen blev mere informativ, herunder mere 

uddybende info om, hvad der skal ske på de enkelte klubaftener og evt. caféaftener. 

Der var forslag om, at klubaftenerne blev forsynet med en egentlig dagsorden, så man mere præcist 

vidste, hvad der skulle ske i løbet af en aften. 

Der var ønske om, at hjemmesidens billeder og kalender ikke kun skal være for medlemmer, men 

være offentlig, som ikke kræver medlemslogin. 

F.eks. skulle et mere struktureret program for de enkelte mødeaftener gerne fremgå af 

hjemmesidens kalender. 

Mulighed for at hjemmesideadministratoren, får tildelt et beløb, som vedkommende kan disponere 

over til hjemmesidevedligeholdelse mv., uden forlods at skulle forelægge mindre udgifter for 

bestyrelsen. Afgøres på et senere tidspunkt. 

 

6. Udvalg 

Aktivitetsudvalg: 

 Amdi Nedergaard 

Gert Kjeldal 

Ingrid Petersen 

 Maria Baar Nedergaard 

 Aage Madsen 

 

Hjemmesideudvalg: 

 Tommy Jørgensen 

 

 

Biffenudvalg: 

 Bent Mogens Larsen 

 Ingrid Petersen 

 Gert Kjeldal 

 Preben Smedegaard 

 Aage Svendsen 

 

7. Eventuelt. 

Biffenbilledernes kvalitet blev drøftet. Da det er en enestående chance for at vise klubbens ansigt 

udadtil, skal vi være meget opmærksomme på kvaliteten (såvel indhold som teknik) af de billeder, 

som vises i Biffen. 

 

 

28.11.2019   / Bent 

 

     

 


