
Odder Fotoklub 

Generalforsamling: 14.02.2022 
Referent:  Bent Pedersen 
 
Klubben har pt. 27 medlemmer, hvoraf 12 fremmødte til generalforsamlingen. 

 
Dagsorden iflg. vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Budget for det kommende år til godkendelse  
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Formanden bød velkommen, hvorefter følgende blev valgt: 
Dirigent: Amdi 
Referent: Bent 
 

2. Formandens beretning 
John redegjorde for det forløbne år, herunder de begrænsninger som coronaen har medført. 
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Mogens gennemgik regnskabet for 2021. Der blev i princippet godkendt, men der havde indsneget 
sig en mindre fejl i det anførte beløb for forudbetalt kontingent. Mogens udarbejder og udsender et 
korrigeret regnskab.  
 

4. Budget for det kommende år til godkendelse 
Mogens havde udarbejdet budget for 2022 på grundlag af det i 2021 realiserede. Det henstilles, at 
det er bestyrelsen sammen med kassereren, der inden fremlæggelse udarbejder et budget til 
godkendelse, som i højere grad er udarbejdet under hensyntagen til det kommende års forventede 
aktiviteter.  
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget, at kontingentet for 2023 skal være 500 kr.  
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
På valg var (jf. indkaldelse af 28/12-2021 til generalforsamling): 
Formand:  John (ønsker ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Amdi (villig til at modtage genvalg) 
Øvrige medlemmer: På valg i 2023 
 
Der var ikke nogen, der var villig til at lade sig vælge som formand. 
 



Det er derfor ikke grundlag for at gå videre med dagsordenens øvrige punkter. 
 
Det er en forudsætning for videreførelse af Odder Fotoklub, at der er valgt en formand. 
 
Dirigenten (Amdi) indkalder til ekstraordinær generalforsamling (formentlig 14/3 2022) med 
henblik på enten at få valgt en ny formand for Odder Fotoklub eller alternativt en lukning af 
klubben. 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Punktet er ikke relevant – jf. punkt 7 
 

9. Eventuelt. 
Tommy har sagt ja til at forsætte som webmaster (jf. dog punkt 7.) 
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