Fotogruppen Objektiv Randers
Referat fra generalforsamlingen 31. maj 2021

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Billedsekretærens beretning
Fastsættelse af kontingent
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år
9. Valg af bestyrelsessuppleant(er)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Carsten Saugmann blev valgt som dirigent. Carsten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
tidligt på året, men efterfølgende udsat pga. COVID-19 restriktioner som forhindrede en generalforsamling
med fysisk fremmøde.
Til stede i mødelokalet på kulturhuset var 13 medlemmer.

2. Valg af referent
Carsten Saugmann blev (også) valgt som dirigent.

3. Formandens beretning
Anders Gisle Larsson berettede om det forgange år (2020) i fotogruppen. På alle måder et specielt år pga.
COVID-19 pandemien. Et ”annus horribilis” på mange måder.
Da vi ikke kunne mødes fysisk pga. forsamlingsforbuddene, blev der i stedet afholdt mange on-line møder.
Disse fungerede godt for nogle, mens andre medlemmer aldrig fandt sig til rette med den mødeform.
Typisk var der 8-10 medlemmer på møderne. Alt i alt må aktivitetsniveauet i 2020 siges at have været lavt.
Men ikke alt har været negativt, og således lykkedes det at fastholde ”månedens billede”, og tvunget af
omstændighederne blev der indført nye procedurer omkring afstemningen. Procedurer som har vist sig
effektive, og som givetvis vil fortsætte.
Andre positive ting ved online-møderne har været muligheden for at dele en skærm til et fokuseret
publikum. Som eksempel blev nævnt PhotoShop mini-demonstrationer, og Pep Ventosa teknik. Uagtet
disse positive elementer glæder vi os nu over at være på vej tilbage mod mere normale forhold.
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Forsamlingen godkendte formandens beretning.

4. Kassererens beretning
Hans-Henrik Andersen fremlagde regnskabet for 2020. Årets resultat er et lille underskud på 2.452 kr.
Formuen udgør herefter 42.695 kr.
Underskuddet opstår hovedsageligt fordi der ikke blev opkrævet kontingent for 2. halvår. Dette var affødt
af det meget lave aktivitetsniveau pga. COVID-19 situationen. Selv om aktivitetsniveauet var meget lavt var
der trods alt visse faste udgifter.
En udgiftspost der blev diskuteret var ”MobilePay”, som dog indeholder et etableringsgebyr på godt 1.000
kr. – de følgende år vil denne post være meget lavere, og brugen af MobilePay giver mange fordele for
kassereren.
Der er ikke lagt et budget for 2021 da dette har været meget uklart hvad vi har kunnet forvente at måtte
foretage os i klubben.
Forsamlingen godkendte kassererens beretning

5. Billedsekretærens beretning
Henning Sørensen berettede om hvad der var sket på billedsiden hen over året.
Ændringen i proceduren for månedens billede blev omlagt, baseret på en ide fra Hans-Henrik, så der nu
bruges Google Analytics ved afstemningen. Det letter også arbejdet for billedsekretæren, så den procedure
forventes at fortsætte, også efter COVID-19.
Den planlagte udstilling i Randers Festuge blev aflyst da selve Randers Festuge blev aflyst. Vi holdt dog fast i
at lave en udstilling i Underværket, som så blot blev vores egen udstilling. Efter udstillingen var slut, blev de
fleste billeder udstillet på plejehjemmet Rosenvænget. Denne udstilling skulle have været afsluttet ved
nytår, men pga. nedlukningen blev det først noget senere. Ingen værker blev stjålet (hvilket ville have været
den højeste anerkendelse) eller beskadiget.
Resultaterne af konkurrencerne i 2020 blev annonceret:
Årets billede 2019 – hvor hver deltager kunne indlevere 2 billeder:
Vinder blev Kaj Jespersen.
Knud Erik Schulz tog både 2. og 3. pladsen
Billederne blev bedømt af Vejen fotoklub.
Fotomaraton afholdt 22/6 2020, arrangeret af Kaj Jespersen
Vinder blev Carsten Saugmann
2. plads Anders Gisle Larsson
3. plads Hans-Henrik Andersen og Jesper Simonsen
Billederne blev bedømt af medlemmer fra klubben som ikke deltog i konkurrencen.
Punktfoto afholdt 24/8 2020, arrangeret af Guntars Bajars
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Vinder blev Kaj Jespersen
2. plads Jesper Simonsen
3. plads Kirsten Fisker
Årets fotograf – det samlede resultat af ”Månedens billede” i 2020
Vinder blev Carsten Saugmann
2. plads Henning Sørensen
3. plads Finn Sørensen

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog den tidligere vedtagne kontingentforhøjelse annulleret. Begrundelsen var at vi dels
ikke længere holder til på ”Fabrikken” ved Hvidemøllevej, dels det lavere aktivitetsniveau. Forårets
opkrævning af kontingent blev også foreslået annulleret med samme begrundelse (lavt aktivitetsniveau)
som for efterårets (2020) kontingent. Kontingentet skal således være 600 kr. årligt, med halvårlig
opkrævning, første gang til efteråret (ca. 1/9 2021)
Det således fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget.

7. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen har bestyrelsesmedlemmet Michelle Hedegård
Nielsen meldt sig ud af klubben. Det er begrundet i manglende tid pga. det igangværende autocamperprojekt. Der var således brug valg af et ekstra nyt medlem af bestyrelsen.
På valg var
Anders Gisle Larsson (ønskede ikke genvalg)
Henning Sørensen (villig til genvalg)
Valgt blev
Henning Sørensen (genvalg)
Britta Kaas (nyvalg)
Finn Sørensen (nyvalg)
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Som nye bestyrelsessuppleanter blev valgt
1. suppleant - Kirsten Fisker
2. suppleant - Kim Søegaard
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10. Valg af revisor
Som ny revisor blev valgt Carsten Saugmann.

11. Eventuelt
Løst og fast blev diskuteret
Vi skal have en is til sommerafslutningen 14/6-21
Husk billeder til udstillingen i Underværket – sidste frist er 14/6-21. Kom frisk – der er ikke så mange der
har meldt sig på banen.
Kaj fortalte om en kontakt med Von Hatten, opstået på et møde hos Kulturelt Samvirke. Der er basis for at
komme til Von Hatten og tage nogle koncert/stemningsbilleder, som stedet meget gerne vil kunne bruge i
deres markedsføringsmateriale og til en udstilling på biblioteket. Kaj følger op.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Carsten Saugmann 2/6 2021
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