Beretning for OF.

Odder den 17 februar 2020.

Der er nu gået et år med en anden formand.
Der har været en del udmeldelser, men der er også kommet nogle nye medlemmer til.
Vi er lige nu 35 medlemmer, - sidste år var vi 42 medlemmer.
Der har været 5 interne konkurrencer i dette år.
I foråret besøgte vi Mønsted kalkgrubber, det var et rigtig fint sted med masse af stille
vand, man kunne ikke se hvor der var fast grund og vandkant startede. Det resulterede
i, at der var nogen, der måtte have skiftet strømper.
Vi havde også en fototur, hvor der var nogle der kørte til Norsminde, andre kørte til
Skanderborg sø.
Vores årlige sommerafslutning var i den Økologiske have, med grill og hvad der til
hører, det var en rigtig hyggelig aften.
Vi startede efter sommerferien med at fotografere i Hundeskoven, det kom der da også
en masse godt fotos ud af.
Det næste fotomøde blev i Kolonihave foreningen, med fotos af masse blomster og
insekter, og forskellige haver.
Vi har deltaget i Billedbattle med andre fotoklubber,
Der er AFA, Filmrullen, Fotomagerne og Focus.
Vi klarede os da rimeligt godt ved sidste konkurrence, hvor klubben blev nr. 2.
Den årlige julefrokost blev holdt på Parkhotellet først i december måned. Der var ikke
fuld tilfredshed med arrangementet, - det var dyrt, og maden virkede ikke helt friskt
fremstillet. Der må vi nok have en snak og nogle forslag til, hvordan vi kan gøre
fremadrettet, så det bliver bedre, og flere deltager.
Fremadrettet er lokalet booket i ulige uger med adgang fra kl. 18.50 til vore
mødeaftener, og der vil således ikke være mulighed for caféaftener.
Jeg vil gerne sige tak for året, der er gået og giver nu stafetten videre. Jeg vil gerne
opfordre medlemmer med noget på hjerte eller lyst til en post i bestyrelsen til at stille
op.
Amdi Hvalsø Nedergaard/Formand

