
FOTO-FOR-SJOV 
 
Referat fra generalforsamling den 15. februar 2010. 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent. 
   Michael blev valgt som dirigent og John som referent  
 
Pkt. 2: Formandens årsberetning. 
   Siden sidste generalforsamling: 
        1. Bestyrelsen: 
            Siden sidste generalforsamling har Anette og Nina trukket sig fra bestyrelsen.  
            Da suppleant, Grethe, har meldt sig ud af klubben, er der kun kommet et nyt medlem, John, 
            i bestyrelsen i stedet. 
             
        2. Aktiviteter siden sidste generalforsamling: 
            Afholdt fire bestyrelsesmøder. 
            Der har været 19 medlemsmøder. 
            To udflugter: Fotoudstilling på Brandts og foto tur til Den Fynske Landsby.     
            For præmier for vinderfotos til Nationalpark Sydfyn har Aage sponseret en sejltur med  
            Helge, medbragt frokost ved Valdemar slot, og Michael har sponseret et besøg på Naturama.   
            Frits, Michael og Nina var på Radio Aktiv og hjælpe dem med layout. ”Lønnen” blev 
            givet til klubkassen.  
 
        3. Medlemstal: 
            Fem har meldt sig ud, og fire er blevet meldt ind. 
 
        4. Tak til: 
             - Frits for undervisning    
             - Benthe for at huse os til møderne.   
             - Frits, Michael og Nina for donationen til klubkassen. 
             - Kirsten og Benthe for kager og æbleskiver ved afslutninger. 
             - medlemmerne for støtte og opbakning. 
 
Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 
 
Pkt. 3: Årsregnskab 2009. 
     Siden sidste generalforsamling: 
            Indtægter:              kr. 6716,98  
            Udgifter:                kr. 2233,10 
            Overskud:              kr. 4483,88 
 
            Årets resultat 31.12.08       kr. 2664,98 
            Årets resultat 31.12.09       kr. 4483,88 
            Passiver i alt                       kr. 7148,86  
 
Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 
 



Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. 
    Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingentpris kr. 200,00. 
 
Pkt. 5: Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

1. Forslag fra medlemmer: Ingen. 
2. Forslag fra bestyrelsen: Kasserer og formand skal vælges på generalforsamlingen, og ikke 

som nu, hvor bestyrelsen konstituerer sig. 
Der var en del diskussion omkring dette, men det blev vedtaget af generalforsamlingen. 

    3.  Tur til Lyø blev vedtaget til 8. maj. 
 

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
   Der var en del diskussion omkring valgene, både vedr. de nye vedtægter og da der samtidig var 
   et medlem i bestyrelsen, der ikke var valgt direkte ind, ligesom der manglede et medlem. Men  
   bestyrelsen blev valgt som følgende: 
       Formand: Bjarne Ovesen. 
       Kasserer: Benthe Mortensen. 
       Medlem:  Frits Thorbek, Michael Frederiksen og John Larsen. 
    
Pkt. 7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
   Som suppleanter blev valgt: Kirsten Bruun og Jens Pedersen. 
 
Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant. 
   Her blev der genvalg til Kurt E. Ottesen og Grethe Hansen. 
 
Pkt. 8: Eventuelt. 

1. Der blev opfordret til at man sendte billeder in til Nationalpark Sydfyn inden 15. marts. 
2. Uddeling af billetter til fotoudstilling i Naturama.  
3. Forslag om indkøb af bærbar PC. Positiv tilkendegivelse. 
4. Det foreslås, at der bliver taget kontakt til den ny fotoklub i Rudkøbing om et eventuelt 

samarbejde. 
 

 
 
 
Referent John Larsen. 

 
 


