
 

 

Ordinær generalforsamling 25.februar 2019 

 

1. dirigent:  Michael  

 referent:  Kresten 

 

2. Formandens beretning: 

 Kresten fortalte om det forgangne års klubaftener med 

 forskellige emner og med skiftende oplægsholdere. 

 Alle er aktive ikke mindst om aftenens kaffe arrangement. Det 

 sociale element er en vigtig del af klubben. 

 Fotoforsjov har været inviteret til arrangementer hos Østfyns 

 Fotoklub og til Svendborg Fotoklub. 

 Deltagelse i disse arrangementer har været beskeden. Kresten 

 finder det m givtigt at kunne trække på  

 kompetente foredragsholdere sammen med de øvrige klubber, og 

 opfordrer alle om at deltage. 

 Arrangementer ud af huset: Bytur i Svendborg, 9.april  -  

 Rødme Svinehaver, 23.april  -  Thurø Rev, 7.maj. 

 Sommerafslutning fandt sted 4.juni i Christiansminde. Dagen 

 efter, 5.juni var Klaus og Kresten til Grundlovsdag 

 i Ollerup, medbringende camera. 

 1.september blev klubbens 10 års jubilæum fejret. Kresten 

 havde arrangeret besøg i Rudkøbing hos Bonanno og 

 hos Chresten Kruchov  -  begge kunstnere meget inspirerende. 

 Dagen afsluttedes med spisning. 

 Øvrige arrangementer ud af huset:  6.sept. fotograferede vi 

 fyrværkeri sendt afsted fra Skansen. 

 24. sept blev Bregninge Kirke besøgt, 9.okt blev kroketklubben 

 footograferet på plænen foran klubhuset. 

 Et planlagt besøg i Odense blev aflyst. Sædvanlig 

 juleafslutning. 

 Efter nytår blev der planlagt - igen med alle aktive. Michael 

 foreslog aktiviteten "gæt hvor jeg er". 

 Kresten bød ind med "tips og ideer" fra Digital Foto 

 (fotomagasin). 

 

 Medlemstallet er skrumpet ind:  Aktive medlemmer er Lilli, 

 Karen, Benthe, Michael, Leif, Selma, Henrik og Kresten. 

 Tom er med på sidelinien. 

 

 Beretningen blev godkendt. 

 

 

3. Kasseren fremlagde regnskab - dette blev vedtaget. 

 Foreningskontoen flytter til SparNord hvor vi kan have konto 

 uden nogen form for gebyrer. 

 

4.   Kontingent fastsat til fortsat kr. 250,- 

 

5. Ingen indsendte forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Benthe, Leif, Michael, Henrik og Kresten er valgt. 

 



7. Valg af suppleanter:  Karen blev valgt. 

 

8. Valg af revisor og suppleant: Lilli valgtes til revisor. 

 

9. Eventuelt: 

 en ekstraordinær generalforsamling er påkrævet for at tilrette 

 vedtægter ift det lave medlemstal. 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11.marts: 

 

 §6 Tilrettes således, at denne paragraf afslutter med: 

    "generalforsamlingen vælger ovennævnte 5 medlemmer. 

 Bestyrelsen supplerer sig selv blandt medlemmerne efter 

 behov."  

 

 §8 pkt 7. slettes 

    pkt 8. skal lyde:  valg af revisor - og ændres til punkt 7. 

    pkt 9 ændres til punkt 8.  

 

  

   


