
Referat fra generalforsamlingen 9/2 2009 
 
Formand Bjarne Ovesen bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Kurt Erik Ottesen blev valgt til dirigent og Anette Henner blev valgt til referent. Kurt 
konstaterede at indkaldelsen var lovlig. 

 
2. Formanden aflægger årsberetning 

Formand Bjarne Ovesen aflagde foreningens årsberetning.  
Beretningen tog udgang i opstarten af foreningen og hvorfor – det hele startede med en 
ide fra Bjarne og en del samtaler/møder med Frits som var lærer på VUC om mulighed-
erne for at holde kontakten til Fritz – (der stoppede som lærer) - for at lære mere om 
foto – der var også flere kursister der gerne ville deltage, evt. gennem en studiekreds. 
Efter en del snak/møder mellem Fritz og mig blev der indkaldt til et orienterende møde 
på VUC, hvor et antal interesserede mødte op - det blev her besluttet at opstarte en 
forening med vedtægter og formål - foreningens navn blev valgt - FOTO FOR SJOV - der 
blev nedsat en bestyrelse og der blev talt om lokaler – VUC kunne vi ikke bruges, det blev 
for dyrt – der var kontakter til andre muligheder om et evt. lokale men det lykkedes ikke. 
Der blev også skabt kontakt til kommunen, som efter at have læst vores vedtægter kom 
med et par ændringer for at vi kunne blive godkendt som folkeoplysende forening. 
Disse rettelser fik vi ordnet på en ekstraordinær generalforsamling – hvorefter de meget 
positivt gik i gang med at hjælpe os – bl.a. noget meget vigtigt: vi fik tilbudt et lokale som 
vi kunne bruge alle mandage i ulige uger. Efterfølgende har de været meget 
imødekommende med oplysninger om hvor de kunne hjælpe, vi søgte om tilskud til en 
projektor som blev bevilget. 
Formanden takkede sin bestyrelse for et godt og positivt samarbejde i den forgangne tid 
og medlemmerne for en god opbakning.  
 
Kommentar til beretningen: 
Kirsten: Hvad mener du med studiekreds? 
Bjarne: vi snakkede om at starte som en studiekreds, hvor vi kunne tage flere forskellige 
sjove emner op. I en studiekreds har vi ikke alt det papirnusseri, det er ikke mig. 
Frits: Det er jo ikke kun mig der laver hjemmesiden, Bjarne laver også et stort arbejde og 
lægger mange ting ind. Kommunen har været utrolig hjælpsom. Godt at vi har fået startet 
noget op. 
 
Årsberetningen blev godkendt. 
 

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab 
Kassere Anette Henner fremlagde regnskabet: 
 
Driftsresultat  8/9 - 31/12 2008 
Intægter    
Kontingent    3.400,00  kr 
Div. indtægter    4.905,00  kr 
Indtægter i alt    8.305,00  kr 



Udgifter    
Hjemmeside       322,00  kr 
Diverse udgifter    5.335,00  kr 
Omkostninger i alt   5.657,00  kr 
Renteindtægter          16,98  kr 
Resultat    2.664,98  kr 

    
Status pr 31/12 2008   
Aktiver    
Bank pr 31/12 2008   2.664,98  kr 
Aktiver i alt    2.664,98  kr 

Passiver    
Årets resultat 31/12 2008   2.664,98  kr 
Passiver i alt    2.664,98  kr 

 
Årsregnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fortsætte med et årligt kontingent på 200 kr. 
 

5. Forslag 
5.1  Skal vi arrangere en udstilling? 
Anette: Vores bank har opfordret os til at lave en udstilling i banken. Er der stemning for 
det? 
Bjarne: Frits sagde at det var en god ide, men vi skal have rammer og andet. 
Frits: Vi skal finde ud af hvordan vi udvælger billeder, hvor mange, fastsætte en dato så 
vi har noget at arbejde hen imod.  
Kirsten: Hvornår skal vi udstille? 
Nina: God ide med et tidspunkt. Vi kan vælge ud blandt de billeder vi viser, så er der ikke 
noget pres på folk. 
John: Vi kan tage årstiderne/kvartalerne som emne. 
Frits: Næstsidste gang inden sommerferien skal vi have valgt de billeder der skal med. 
Kurt: Vi kan bruge nogle af pengene i klubben til at købe passepartoutrammer og andet til 
udstilingen. Bestyrelsen skal arbejde videre med det. 
Jens: Vi kan tage billeder af de konkurrerende banker til udstillingen. 
 
5.2  Forslag til udflugter 
Frits: Var det Nina der foreslog at tage ind og se årets pressefoto på Brandts 
Klæddefabrik? 
Nina: Det er godt at gå sammen med andre og have tid til at tale med andre om billederne. 
Frits: Vi kan tage ind til Den Fynske Landsby, der er utrolig mange flotte motiver. 
Jens: Vi kan tage til en af øerne. 
Kurt: Vi kan besøge den nystartede fotoklub på Ærø. 
 
 
 



5.3 Evt. forslag fra medlemmerne 
Bjarne fremkom med følgende forslag: 
Jeg har et forslag at kassen betaler kaffe og the til møderne og at Benthe står for 
tingene og sørger for at der er nogle der laver det på skift. Bente afregner så med 
kassereren. Det drejer sig om et beløb på ca. 300 til 400 kr. Og der er ca. 6400 kr i 
kassen. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bjarne Ovesen og Benthe Mortensen er på valg og begge modtager evt. genvalg. 
Ingen andre stillede op og Bjarne og Benthe blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig 
ved næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Grethe Jørgensen og John Larsen blev valgt. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppelant 
Kurt Erik Ottesen blev valgt til revisor og Grethe Hansen blev valgt til revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt 
Benthe: Tak til Bjarne for det store arbejde med klubben. 
John: Godt at det ikke blev til en studiekreds, ellers var vi andre aldrig kommet med. 
Frits: Jeg havde navnet Fotofumlerne i tankerne da vi skulle finde på et navn til klubben. 
Men det blev til Foto for Sjov. 
 

Generalforsamlingen sluttede og Kurt takkede for en god aften. 
 
 
Godkendt      /2 2009 
 
 
_____________________  _______________________ 
Dirigent Kurt Erik Ottesen  Referent Anette Henner 
 
 
 
 

 

 


