
 

 

Odder Fotoklub 
 
Bestyrelsesmøde: 14.09.2020 
 
Deltagere: John Vestergaard (bestyrelse - formand) 

Mogens Mosskov (bestyrelse - kasserer) 
 Bent Pedersen (bestyrelse - sekretær) 

Gert Kjeldal  (bestyrelse - medlem) 
 
Jørn S. Rasmussen (revisor) 
Kaj Nilson  (2. suppleant til bestyrelse) 

 
Fraværende: Aage Madsen (bestyrelse - medlem) 

Ingrid Petersen (1. suppleant til bestyrelse) 
Bent Mogens Larsen (revisorsuppleant) 

 
Dagsorden: 

1. Velkommen 
2. Konstituering af bestyrelse 
3. Økonomi (Mogens) 
4. Løst og fast om klubben, godt/skidt osv. 
5. Eventuelt 

 
1. Velkommen 

John bød velkommen til dette første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i februar. 
Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, da coronakrisen satte en 
stopper for aktiviteten i foråret og frem til efter sommerferien. 
 

2. Konstituering af bestyrelse 
Formanden er direkte valgt på generalforsamling. 
Den øvrige del af bestyrelsen har konstitueret sig således: 
 Næstformand: Det var ikke muligt at besætte næstformandsposten 

Kasserer:  Mogens Mosskov 
Sekretær:      Bent Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Aage Madsen 
Bestyrelsesmedlem: Gert Kjeldal 

 
3. Økonomi 

Der er aktuelt 35 medlemmer af klubben. 
Økonomien er god. Bankbeholdning er pt. på ca. 23.000 kr., hvilket naturligt hænger sammen med 
den manglende aktivitet i 1. halvdel af året. 
 
Mogens oplyste, at Nordea fremover vil hæve gebyret for en foreningskonto til 1.000 kr. årligt., 
første gang 1/12 2020. 
Mogens havde forhørt sig hos andre banker, hvor det enten stort set ville være samme betingelser – 
eller overhovedet ingen interesse, medmindre det personlige engagement også blev overført til 
banken.   
Det blev besluttet at køre videre med kontoen i Nordea. 
 



 

 

Udover gebyret på 1.000 kr. til Nordea er der planlagte aktiviteter, (fx. tur til Aalborg Zoo, mulige 
foredragsholdere) i en skønnet størrelsesorden på ca. 5-6.000 kr., hvilket vil sige, at der luft i 
økonomien til yderligere tiltag, fx flere (evt. lidt dyrere) foredragsholdere. 
 

4. Løst og fast om klubben, godt/skidt 
Der udspandt sig en diskussion om brugen af hjemmesiden kontra Facebooksiden ”Odder 
Fotoklub”. 
 
Gert mente, at det skabte forvirring, at klubben havde 2 forskellige kommunikationsveje, og 
henstillede til, at Facebooksiden ikke bar et navn, som henviste til fotoklubben, men at al 
kommunikation til/fra fotoklubben skete via hjemmesiden. 
 
De øvrige deltagere i mødet var ikke enig i Gert opfattelse, idet man mente, at de to medier, 
supplerede hinanden. Der var enighed om, at al officiel kommunikation (kluboplysninger, 
kalender, medlemsgalleri osv.) naturligt (og kun der) hørte til på hjemmesiden. Facebooksiden 
udmærker sig ved en hurtig og let tilgængelighed. 
 
John vil på en af de kommende møder orientere om Facebooksiden ”Odder Fotoklub”, hvor også 
en drøftelse af sidens brug kan ske. 
 
Bestyrelsen vil dog gerne medvirke til, at der sker en væsentlig større aktivitet på hjemmesiden, og 
henstiller til medlemmerne, at de i større omfang benytter denne til f.eks. indlæg og opload af 
billeder. 
 
Det blev drøftet, hvilke muligheder der kunne være for at understøtte en øget aktivitet. Ville fx en 
ændring af klubbens nuværende konkurrencer til en til en konkurrence om månedens billede, ud fra 
medlemmernes valg, kunne skabe øget aktivitet? Det blev henvist til aktivitetsudvalget at se på 
dette. 
 

5. Eventuelt 
Ingen punker til referatet. 

 
17.09.2020   / Bent 
 


