
 

 

Odder Fotoklub 
Ekstraordinær generalforsamling: 14.03.2022 
Referent:   Bent Pedersen 
 
Klubben har pt. 27 medlemmer, hvoraf 15 fremmødte til den ekstraordinær generalforsamling. 

 
Dagsorden iflg. indkaldelse ved mail den 17. februar 2022: 

1. Formand. Der skal vælges en. 
Resten af bestyrelsen er klar til genvalg. 
 

2. Hvis der ikke findes en formand, vil klubben blive nedlagt. 
Så vil vi holde 15 minutters kaffepause, og der vil være en ny generalforsamling 
med følgende dagsorden: 
Nedlæggelse af Odder Foto Klub. 

 
 
Første ekstraordinære generalforsamling 14. marts 2022. 
 
Velkomst 

Amdi bød velkommen og påtog sig hvervet som dirigent. 
Han orienterede op, at baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at der på sidste 
generalforsamling den 14. februar 2022 ikke havde været muligt at få valgt en ny formand for 
Odder Fotoklub, idet ingen af medlemmerne var interesserede i hvervet. 
Der blev derfor enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte, at såfremt det på en kommende 
ekstraordinær generalforsamling ikke ville kunne lykkes at få valgt en formand, skulle Odder 
Fotoklub nedlægges. 
Der henvises til referat af generalforsamlingen den 14. februar 2022. 
 

1. Formand. Der skal vælges en 
Det kunne konstateres, at der stadig ikke var interesse for at blive valgt som formand for Odder 
Fotoklub. 
 
Det blev som konsekvensen heraf enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte (jf. vedtægternes §13, 
stk. 1, at Odder Fotoklub skulle nedlægges. 
 
Den 1. ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet. 
 

 
Anden ekstraordinære generalforsamling 14. marts 2022. 

 
Dagsorden iflg. indkaldelse ved mail den 17. februar 2022: 

1. Nedlæggelse af Odder Fotoklub. 
 
1. Nedlæggelse af Odder Foto Klub 

Det blev enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte, at nedlægge Odder Fotoklub (jf. vedtægternes 
§13, stk. 2. 
 
I den forbindelse blev det enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte, (jf. vedtægternes 13, stk. 3), 
at midlerne i Odder Fotoklub skulle tilfalde den nyoprettede ”Odder foto – interessegruppe for 
digitalt fotografi”. 



 

 

I den forbindelse sørger kassereren (Mogens Mosskov) for at afslutte Odder Fotoklubs konto i 
Nordea og overføre midlerne til en nyoprettet Mobil-Pay konto. 
 
Et overførselsdokument som tilkendegiver, at alle midler/aktiver tilhørende Odder Fotoklub 2014 
dags dato overføres til den nyoprettede interessegruppe ”Odder foto – interessegruppe for digitalt 
fotografi” er underskrevet af henholdsvis formand (John Vestergaard), kassereren (Mogens 
Mosskov), sekretær (Bente Fyrstenberg) samt Amdi Nedergaard. 
 
Derudover skal Odder Fotoklubs hjemmeside have ændret navn til nyt domæne. 
Logoer skal ændres i forhold til biffen-billeder. 
 
Den 2. ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet – og Odder Fotoklub 2014 er 
nedlagt. 

 
 
 
 
 
    


