Referat Generalforsamling Frederikssund Fotoklub 30/9 2021
1. Claus blev valgt som dirigent. Claus konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt jvfr. vedtægterne.
2. Per blev valgt som referent.
3. Bjarne og Finn blev valgt som stemmetællere.
4. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt. Beretningen kan ses nederst i dette dokument.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4 i klubbens vedtægter.
Formand Stig Alenäs ikke på valg.
Lars Olsen ikke på valg.
Claus Koefod på valg. Claus modtog genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter.
Per Hansen og Ole Kjær på valg. Begge modtog genvalg.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor Erik Fredborg på valg. Erik ikke villig til genvalg som revisor, men som
revisorsuppleant.
Revisorsuppleant Peter Sandbeck på valg. Villig til valg som revisor.
Peter Sandbeck blev valgt som revisor.
Erik Fredborg blev valgt som revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
10. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastsat til 200 kr halvårligt.
11. Eventuelt.
Der var intet under evt.
Den nye bestyrelse afholder et konstituerende møde snarest muligt. På mødet fordeles
bestyrelsens roller (kasserer, sekretær, billedsekretær).

Frederikssund Fotoklub Beretning 2021
Nedenfor er nogle af de vigtigste begivenheder siden sidste generalforsamling den 18.
september 2020.
Et par arrangementer i løbet af efteråret må ikke glemmes. Finn viste billeder med Nik
Collection, et glimrende program, der får det monokrome frem. Rolf blev kåret til årets
fotograf 2020.
Der var også nogle udflugter i løbet af efteråret. Per arrangerede en vandretur til Bredvig
Mose. Men på trods af kraftig regn, var der nogle gode billeder. Helsingør domkirke blev
også besøgt. Den er dejlig at fotografere, selvom det var svært at fange interiøret i det klare
sollys. I december var der også en udflugt til København, med det formål at fotografere det
knitrende julelys. I juni besøgtes Skibby kirke.
Der blev arrangeret en udstilling på Elværket i november til maj 2021. Udstillingsperioden
var så lang, fordi Elværket var lukket det meste af tiden. I maj blev udstillingen flyttet til
Frederikssund Præstgård og den blev taget ned i denne uge. Mange mennesker er kommet til
præstegården og beundrede billederne.
En ny printer er købt (Epson SureColor SC-P900) tak vare Pers arbejde med at få penge fra
Veluxfonden og Claus har holdt et par printeraftener, hvor han delte sin eminente viden.
Covid-19 har naturligvis stærkt begrænset vores arbejde, men vi klarede et digitalt
bestyrelsesmøde ved hjælp af Zoom, og vi har prøvet et par digitale konkurrencer. Per har
oprettet en Flickr-side. Frederikssund Fotoklub, hvor 11 af vores medlemmer viser deres
billeder. Siden blev brugt til en konkurrence. 10 medlemmer deltog med 83 billeder og fik
derefter stemme på de bedste billeder. Lars vandt med 21 points og Niles blev nummer to med
17. Fotokonkurrencen ”Øjebæer i Frederikssund kommune” blev aflyst på grund af for få
deltagere.
Kirsten og Per har fotograferet på litteraturfestivalen ORD over FJORD den 11.-12.
september og det bliver spændende at se billederne!
Planlægningen med Frederikssund Fotorally den 23. oktober er i fuld gang og Bjarne har
oprettet hjemmesiden ”Frederikssund Fotoklub Fotorally” på Facebook.
En varm tak til alle, der gør en arbejdsindsats for vores elskede fotoklub.
Frederikssund den 30. september 2021
Stig Alenäs
formand

