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Fotogruppen Objektiv Randers 
Referat fra generalforsamlingen 21. februar 2022 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Kassererens beretning 

5. Billedsekretærens beretning 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

8. 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 

via opslag på hjemmeside, opslag i facebookgruppe, samt via SMS. 

Til stede i mødelokalet på kulturhuset var 17 medlemmer. 

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

3. Formandens beretning 
Kaj Jespersen berettede om det forgange år (2021) i fotogruppen. Også 2021 blev præget af COVID-19 

situationen. Bl.a. blev sidste generalforsamling først afholdt i maj måned. 

Da vi ikke kunne mødes fysisk pga. forsamlingsforbuddene, blev der i foråret afholdt mange online møder. 

En ting der fungerede godt i den forbindelse var skærmdeling med tips til redigering. 

Vi gennemførte udstillingen i Underværket, hvor der var ophængt 83 billeder. Mange fra klubben gav en 

hånd med ved ophængningen. Efter at have været ophængt i Underværket gik udstillingen videre til Thors 

Bakke. Det var de glade for, og der er et ønske om at det kan gentages igen i år. 

Punktfoto og det interne fotomaraton blev afholdt to på hinanden følgende klubaftner. 10 deltog i 

punktfoto, 12 i fotomaraton. Det vil være godt om flere ville deltage i disse interne konkurrencer. I 2022 

bliver der tilføjet en regel om at der INGEN redigering må finde sted – heller ikke i kameraet – for disse to 

konkurrencer. 
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Vi havde en udflugt på en klubaften til Hobro, hvor to medlemmer af Hobro Fotoklub gav os en guidet tur 

rundt i byen. Der var et dejligt stort fremmøde. 

Vi har været på besøg på Amtsavisen, hvor avisens fotograf Annelene Petersen fortalte om hvordan 

hverdagen former sig sådan et sted. 

På en klubaften havde vi besøg af Søren Pagter – også en rigtig god aften. 

En klubaften var forlagt til Tved for at fotografere stjerner. Desværre var vejrguderne ikke taget i ed, men 

en hyggelig aften blev det alligevel - inkl. kaffe hos billedsekretæren. 

Vi bliver forvist fra kulturhuset dette forår, men har fundet et nyt sted i form af et godt mødelokale på 

Kollektivhuset på Viborgvej. Et fint sted, hvor der minsandten også er mulighed for at lave en kop kaffe. 

Vi har fået en ny og mere simpel opbygget hjemmeside. Ikke samme funktionalitet som på den gamle, men 

agerer hurtigere og synes mere overskuelig. Kun webmaster kan lægge materiale op på siden. 

Kaj rettede en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde i årets løb. Og dirigenten tilføjede 

en tak til Kaj for godt formandskab i det forløbne år. 

Forsamlingen godkendte formandens beretning. 

4. Kassererens beretning 
Hans-Henrik Andersen fremlagde regnskabet for 2021. Årets resultat er et lille overskud på 95 kr. Formuen 

udgør herefter 42.791 kr.  

Overskuddet opstår på trods af at der ikke blev opkrævet kontingent for 1. 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. Størst var udgiften til udstillingen på Underværket, men her fik vi så til 

gengæld et tilskud fra Randers Kommune på 5.000 kr. 

En væsentlig udgiftspost er bankgebyrer, men der er ikke så meget at gøre ved det. Meget har sit udspring i 

de omfattende hvidvaskregler, der præger billedet. 

Medlemstallet ved årets begyndelse var 31 medlemmer – ved årets slutning 36 medlemmer. 

Forsamlingen godkendte kassererens beretning 

5. Billedsekretærens beretning 
Henning Sørensen berettede om hvad der var sket på billedsiden hen over året. 

Billederne til udstillingen på Underværket blev i 2021 printet på mat papir, og det fungerede bedre end 

sidste gang, hvor der blev printet på blankt papir. Der var en publikumskonkurrence, som var en stærkt 

behersket succes, så den vil ikke blive gentaget i 2022. At vi laver en tilsvarende udstilling i 2022 ligger fast, 

og Thors Bakke vil gerne efterfølgende have den op til dem – ligesom i 2021. 

Der har været en nedgang i antal deltagere i konkurrencerne om månedens billede/årets fotograf. Kun 9 

indsendte billeder til ”Årets billede”, eksempelvis. 

Året punktfoto blev vundet af Kaj Jespersen 

Årets fotomaraton blev vundet af Carsten Saugmann 
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Det samlede årsresultat af ”Månedens billede” blev at Britta Kaas vandt og får sit navn graveret på 

vandrepokalen. Kaj Jespersen blev nr. 2 og Hanne Saugmann nr. 3. 

Der blev snakket om at det kan være svært at finde et emne af passende sværhedsgrad til ”Månedens 

billede”. 

Forsamlingen godkendte billedsekretærens beretning. 

6. Fastsættelse af kontingent 
I 2021 er der kun blevet betalt et halvt års kontingent pga. lavt aktivitetsniveau. I 2022 forventes en 

tilbagevenden til ”normale tilstande”, hvorfor halvårlig betaling af 300 kr. i kontingent (voksne/enkelt) 

genoptages. De eksisterende rabatordninger for familie- og ungdomsmedlemsskab bibeholdes. 

Dette blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

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

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var  

Kaj Jespersen (villig til genvalg) 

Hans-Henrik Andersen (genopstiller ikke) 

Finn Sørensen (villig til genvalg) 

Valgt blev 

Kaj Jespersen (genvalg) 

Finn Sørensen (genvalg) 

Erik Kristensen (nyvalg) 

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Som nye bestyrelsessuppleanter blev valgt 

1. suppleant – Kirsten Fisker 

 2. suppleant – Ania S. Rasmussen 

10. Valg af revisor 
Som revisor blev valgt Carsten Saugmann. 

11. Eventuelt 
Løst og fast blev diskuteret 

Vi skal have en is til sommerafslutningen – Jesper mente der kunne blive til en ekstra kugle       
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Der udspandt sig herefter en ganske fornuftig diskussion/drøftelse af årsagerne til at nogle af klubbens 

medlemmer ikke deltager i de interne konkurrencer. En god drøftelse, som dog ikke refereres i detaljer her. 

Dog blev det nævnt, at man som helt nyt medlem, som også lige er startet på at fotografere, kan niveauet i 

klubben virke nærmest skræmmende. Måske skal emnerne til månedens billede være mindre ”krævende”. 

Lang snak om at der bør være mere konstruktiv billedkritik på klubaftnerne. Måske skal ”månedens billede” 

have et andet format. 

Bestyrelsen noterede sig synspunkterne og tager det op på de kommende bestyrelsesmøder.  

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Referent: Carsten Saugmann 23/2 2022 


