
Kære medlemmer, 

  

Hermed referat fra generalforsamlingen mandag d. 13/2 2017. Vi var 6 der kom til 

generalforsamlingen. Se nedenstående referat. 

  

Kontingentet fortsætter uændret på 250 kr som bedes indbetalt senest d. 12/3 2017 til 

Fynske Bank, reg.nr. 0813 konto nr. 3531253360. Husk at angive dit navn under 

bemærkning til modtager. 

  

Ønsker du ikke at være medlem mere bedes du lige svare tilbage, så vi ved det. 

  
  

Generalforsamling Foto for Sjov mandag d. 13/2 2017 kl 19.15 

  

6 fremmødte 

  

1.   Valg af dirigent og referent 

Dirigent Benthe Mortensen. Referat Anette Henner. 

  

2.  Formanden aflægger årsberetning 

V/Kresten 

Sidste års generalforsamling endte ud i en ekstraordinær generalforsamling. Det sker ikke i år. 

Vi har været i seniorværkstedet 2 gange hvor Frits har undervist i at scanne, sortere og 

formindske billeder, mappestruktur og stop motion. Tak for det. 

Fototure ud af huset: Vi har været i den Fynske landsby, lokal tur rundt om søen, 

sommerafslutning i Christiansminde, Minilandsby i Fåborg. Starten efter sommeren gik lidt 

trægt, da kun få mødte op de første par fotoaftener. Vi har også været på en solnedgangstur i 

Christiansminde, natfoto rundt i Svendborg og på Egeskov slot for at se/fotografere Luminis. 

Vi skal passe på med at lave aftaler om at tage ud og fotografere eks. kroket klubben, hvor 

ingen har været endnu. 

Vigtigt at vi planlægger og gør dette sammen. Vi skal have planlagt den kommende sæson. 

I alt har vi været 10 gange ude af huset. 



Vi har 17 aktive medlemmer, men er i tvivl om nogle af dem: 

Ole Kloster - tabt interessen. Fortsætter ikke som medlem 

Tom Hansen fortsætter dog ikke i bestyrelsen. 

Jens P - kommer nok ikke mere. 

Frank - er vist ikke helt frisk mere. 

I sæsonen har der været nogle herre som er startet men som også er stoppet igen. Begrundelse: 

klubben er for lukket. Jeg er glad og taknemmelig for at tre nye ankomne damer :). Jeg har en 

evt. lukkethed for øje. Men man skal også selv være åben og arbejde med i klubben. 

Beretningen blev godkendt. 

  

3.  Kassereren fremlægger revideret årsregnskab. 

Anette fremlagde årsregnskabet for kasserer Benthe Mortensen: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Regnskabet blev godkendt. 

  

4.  Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Kurt foreslår skriftligt at vi skal slippe for kontingent i år. 

  

Budget fra bestyrelsen for at tage stilling til Kurts forslag: 

Sommerafslutning på Helge med medbragt mad  2.500 kr 

Ærøtur 2 biler    1.500 kr 

Besøg af prof. Fotograf     500 kr 

Udstilling    1.000 kr 

Blomster/gavekort      800 kr 

Projektor    7.000 kr 

Budget i alt    13.300 kr 

  

Kontingent  fortsætter uændret på 250 kr. 

  

5.  Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Der var kun kommet forslag fra Kurt Erik Ottesen vedr. kontingent fritagelse i år. Dette blev 

gennemgået under fastsættelse af kontingentet og blev ikke vedtaget. 

  

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:    Henrik - villig til genvalg 

                     Benthe - ønsker ikke genvalg men ok suppleant. 

Dorthe Sørensen og Allan Hansen stemt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig 

senere.                 

      

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Benthe Mortensen og Kirsten Bruun blev valgt. 

  



8.  Valg af revisor og revisor suppleant 

Nuværende revisor Kurt Erik Ottesen fortsætter og som revisor suppleant blev Leif Augustssen 

valgt. 

  

9.  Eventuelt 

Køb af projektor snakkes igennem en aften med større fremmøde. 

Tak til Benthe for at lægge hus og kage til vores bestyrelsesmøder. samt bære kaffe og te frem 

og tilbage. 

Tak til Frits for hjælp og undervisning i løbet af året. 

Begge fik et gavekort på 250 kr til Click foto. 
  
Godkendt af Benthe Mortensen 
 


