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Fremmødte: 

23 medlemmer. 

Fra bestyrelse og suppleanter var følgende fremmødt: 

Amdi Nedergaard, John Vestergaard, Mogens Mosskov, Bent Pedersen, Aage Madsen, Ingrid Pedersen, Jørn 

Rasmussen, Svend Erik Larsen 

Fraværende: 

Arne Dahl (ikke længere medlem),  

 

Bestyrelse og suppleanter: 

Amdi Nedergaard (Formand) 

John Vestergaard (Næstformand) 

Mogens Mosskov (Kasserer) 

Bent Pedersen (Sekretær) 

Aage Madsen (Bestyrelses medlem) 

Ingrid Pedersen (2. Suppleant) 

Arne Dahl (1. suppleant) ikke længere medlem 

Jørn Rasmussen (Revisor) 

Svend Erik Larsen (Revisorsuppleant) 

 

 

1. Velkomst 

Ved Amdi Nedergaard 

2. Valg af Dirigent 

Bente Nedergaard 

3. Valg af referent 

Marlene Vestergaard Lund 

4. Formandens beretning 

Ved Amdi Nedergaard, godkendt. (Beretningen er vedhæftet) 

5. Regnskab 

Ved Mogens Mosskov 

Bent Mogens Larsen: Hvordan kan kontingentbeløbet ende på 25 øre? Det er grundet gebyr på 

betaling med mobile pay. 

Gert Kjeldal gør opmærksom på, at regnskabet burde være sendt ud sammen med 

mødeindkaldelse/referat. 

Bertram Lange spørger til, hvorfor vi har photoshop. 

Mogens Mosskov oplyser, at Photoshop følger med til vores abonnement på Lightroom. 

Programmerne ligger på klubbens computer og kan bruges til vores møder. 

John Vestergaard syntes, at Carsten Tybjerg er dyr i forhold til andre foredragsholdere (planlagt 

foredrag i foråret 2020), sidst brugte han rigtig meget tid på at reklamere for sig selv. 

Aktivitetsudvalget fortæller at der er blevet lavet aftaler med Tybjerg om mindre reklame. 

 Regnskabet godkendes. 

 

6. Budget 

Godkendt 



7. Indkomne forslag 

 

 

Jens Gyrup foreslår, at det skal være tilladt at manipulere i vores klubkonkurrencer. 

Der står ikke noget i vores vedtægter om det. 

Der diskuteres for og imod manipulation af billederne. 

John Vestergaard foreslår at vi må manipulere hver anden gang 

Aage Madsen foreslår, at der må manipuleres med det enkelte billede i form af at fjerne et skilt eller 

andet uskønt, men der må ikke hentes objekter fra andre billeder, og der må ikke sættes noget ind, 

som ikke var der i forvejen. 

Ingrid Petersen foreslår, at vi sætter reglerne for hver konkurrence. 

Bertram Lange mener, det skal være tilladt. Men ingen sammenkopiering. 

Der er stor opbakning til Aages Madsens forslag 

John Vestergaard er meget imod manipulering af billederne, da de, der er gode til photoshop, derved 

vil være overlegne i konkurrencerne. 

Tommy Jørgensen mener også, at nogle medlemmer vil blive udelukket, da de ikke har programmerne 

eller evnerne til at bruge photoshop eller andre programmer til manipulering. Dog kunne man lave en 

konkurrence engang imellem, hvor man må manipulere alt det, man vil. 

 

Bente Nedergaard afslutter ved at foreslå, at aktivitetsudvalget tager stilling fra gang til gang. 

Aage Madsen mener, vi skal have en fast regel, som vi så kan afvige fra engang imellem. 

Amdi Nedergaard mener, det skal laves som en vedtægtsændring, og at det bliver taget op på 

næstkommende aktivitetsudvalgsmøde. Samtidig inviteres alle til mødet. 

Forslaget fra mødet bliver taget med til klubmøde. Dette vedtages. 

8. Valg 

a. Formand genopstiller ikke 

Ingen melder sig – bestyrelsen foreslår John Vestergaard. Han bliver hermed valgt. 

Gert Kjeldal vælges som bestyrelsesmedlem for 1 år i stedet for John Vestergaard 

b. Aage Madsen  

Genopstiller og bliver valgt 

c. Suppleanter – Arne Dahl genopstiller ikke – Ingrid Pedersen? 

Ingrid Pedersen vælges som 1. suppleant, Kaj Nilson vælges som suppleant 

 

Jørn Rasmussen vælges som Revisor 

Bent Mogens Larsen vælges som revisorsuppleant  

9. Evt. Der kan alt diskuteres men intet besluttes. 

Per Kaas Mortensen havde egentlig tænkt at foreslå, at mobilen skal kunne bruges i klubben, men har 

fortrudt og foreslår det ikke alligevel. 

Dog vil han gerne forklare sin holdning. Han forstår ikke, hvorfor man ikke må bruge den som kamera, 

da det jo er et digitalt foto. 

Det diskuteres blandt medlemmerne, der er både holdninger for og imod. 

John Vestergaard meddeler, at hvis det bliver aktuelt med mobiler i klubregi, frasiger han sig 

formandsposten. 

 


