
Referat fra generalforsamling i Odder Fotoklub 13. september 2021


John bød velkommen til alle - 16 medlemmer var mødt frem.

1 Valg af dirigent og valg af referent

Amdi er valgt til dirigent og Bente som referent.

2 Formandens beretning

John holdt en kort beretning, da alt har været lukket pga corona i 2020. Gert har holdt os i gang med 
kameraer, der har været studiefoto og street i Horsens. Desuden modelfoto i Hou. Så der er grundlag 
for at tage nye aktiviteter op. Der mangler desuden en, der vil overtage kaffekassen. 


Mogens indvendte, at der har været enkelte foredrag med bl.a. Gilboa Levi. 


Gert nævnte, at aktivitetsudvalget i november sendte en skrivelse til bestyrelsen om, at de følte sig 
udbrændte og savnede en ny organisering af arbejdsformen, så man ikke slider aktivitetsudvalget 
helt op. Formanden mente til gengæld, at det ikke kunne være formandens opgave altid at sørge for 
kaffe og kage - det måtte henhøre til aktivitetsudvalget. 

Bente og Ingrid gav udtryk for at man samlede bestyrelse og aktivitetsudvalg, så det blev en 
beslutningsdygtig gruppe.


Formandens beretning blev vedtaget. 


John bad om et forslag til samling af aktivitetsudvalg og bestyrelse, som Amdi kort beskrev.


3 Kassererens beretning

Mogens omdelte og redegjorde for regnskabet for 2020. Driften gav et overskud på 5344,15 kr., og 
balanceregnskabet udviste en kassebeholdning på 20.811,11 kr. - som bestod af forudbetalt 
kontingent for 2021, egenkapital og overskud. 


Gert spurgte til abonnementet på Photoshop, og hvad formålet er - det er undervisning og brug på 
foreningens computer.


Mogens meddelte, at banken, af hensyn til hvidvask, skal have diverse information og dokumentation 
fra bestyrelsen.

4 Indkomne forslag

Kontingent for 2022 nedsættes til kr. 250,- for året 2022 (grundet manglende aktivitet i 2020)

Der blev indvendt, at det ville have været en fordel at kende budgettet for 2022 samt hvad 
forventningen var til 2021 regnskabet for at kunne tage stilling til kontingentet. 


9 stemte for kontingentnedsættelse, og forslaget blev vedtaget. 


5 Valg til bestyrelsen

På valg er:

Kasserer Mogens Mosskov

Bent Pedersen - ønsker ikke genvalg

Gert Kjeldal - var valgt for ét år

Ingrid Petersen som er indtrådt i stedet for Aage Madsen



Mogens Mosskov er på valg - valgt uden modkandidater. 

Bent Pedersen - ønsker ikke genvalg. Bente Nedergaard valgt i stedet.

Gert Kjeldal - genopstiller ikke. Kaj Nilsson vælges.

Aage Madsen - udtrådt - Amdi Nedergaard valgt.

Ingrid Petersen er suppleant.

Lene Askim er ny suppleant.

Revisor: Jørn Rasmussen

Revisorsuppleant: Bent Pedersen.

6 Eventuelt

Der er for ringe tilslutning til vores arrangementer - men vi vil gerne appellere til lidt mere aktivitet - og 
gerne komme med forslag til, hvad man gerne vil have. 


Bent Pedersen vil gerne være med til at hente kage hos bageren - John melder sig også, og Ingrid vil 
gerne sørge for kaffe. 


Gert spurgte til Billedbattle Digital - om nogen er interesserede i deltagelse. Er der nogen, der kan 
overtage Gerts rolle som kontaktperson?


Roald Kramer overtager billedbattle fra Gert. Tak for det. 


Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden.


Næste møde i aktivitetsudvalg den 23. september hos Mogens Mosskov.

Underskrift Bente Nedergaard, referent                               Amdi Nedergaard, dirigent


