
 GENERALFORSAMLING REFERAT 
 

 

Dato:  22-08-2022 kl.  19.00 

Sted:  Klublokalet, Stolbroladen – der var mødt 10 medlemmer. 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
BESTYRELSEN FORESLOG PER-ULRIK PEDERSEN, DER BLEV VALGT MED AKKLAMATION. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

2. Formandens beretning 
Alssund Fotoklub har 5 fokusgrupper der tilgodeser grupper med specielle foto interesser, der pt. 
dækker følgende områder; 
- Action 
- Billede-bedømmelse 
- Billede-behandling 
- Menneskefotografering 
- SDF 
 
- Det er stort set kun SDF som kører på fuld skrue. 
 
- SDF gruppen: 
Det  har primært været fokus på indsendelser til forskellige nationale og internationale saloner.  
2021 
Jes-Peder K. Løkke  52 Antaget 
Leif Elsborg   18 Antaget 
Arvid Nielsen  345 Antaget 34 Præmieret 
Bent Skovmand  4 Antaget 
Peter Kielberg  2 Antaget 
2022 - 1. halvår 
Jes-Peder K. Løkke  59 Antaget 
Leif Elsborg   22 Antaget 
Arvid Nielsen  128 Antaget 15 Præmieret 
Gunnar Petersen  3 Antaget 2 Præmieret 
 
Stor tak til Arvid for at holde regnskab. 
 
Med hensyn til medlemmer så er vi 35 medlemmer incl. Ham der meldte sig ind 
i forgårs, der har været 7 udmeldt for denne kontingentopkrævning. 
 
I år var det Tour de France i Sønderborg. Vi aftalte at vi kunne fotografere for kommunen. 
Vi stillede med 10 mand. Det gav 3000kr. Til klubkassen. 
 
Dansk/Tysk fototræf 
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I år var det ingen Dansk/Tysk fototræf. 
 
Det kører godt for vores Kvartals konkurrencer  i klubben. Vi har i år haft mange indsendte billeder.  
 
Vinder i 3 kvartal 2021: Peter Kielberg – I regn og dis 
Vinder i 4 kvartal 2020: Gunnar Petersen - Myg 
Vinder i 1 kvartal 2021: Jes Peter Løkke - The last train before 
Vinder i 2 kvartal 2021: Leif Elsborg - Landing 
 
Årets fotograf, som bliver udvalgt af dem som får flest point i løbet af årets kvartalskonkurrencer.  
 
Årets Fotograf 2021:  Gunnar Petersen 
 
Lokale på Sønderborg kasserne 
Alssund fotoklub meldte sig som en af de første til at få et lokale på Sønderborg kasserne, vi fik den 
gang at vide at der kunne gå mange år. Så kom Corona og der blev frigivet ekstra penge til 
ombygninger fra staten. Det medførte at Sønderborg kommune gik i gang med ombygningen. De 
lokaler er så blevet fordelt efter nogle udvalgsmøder til en række foreninger. Alssund 
fotoklub er ikke blevet tildelt et lokale, vi har endda ikke fået et officielt afslag. Efter en 
henvendelse til forvaltningen har vi fået oplyst at vores ønsker ikke kan tilgodeses, vi kan kun 
anvende fælleslokaler. 
Kommunen har stadig ikke udmeldt rammer for brug af lokaler på Sønderborg kasserne. 
 
Jyske mesterskaber 
 
Alssund fotoklub har i en årrække deltaget i jyske mesterskaber i fotografi, 
i år gik turen til Hedensted fotoklub som stod for arrangementet. Vi har 
lovet at næste arrangementet kommer til at køre i det Sønderjyske med 
Alssund fotoklub som vært i et samarbejde med de andre klubber i Fotoforum 
Syd. 
 
Fotoforum Syd 
 
Vi deltager stadig i samarbejdet mellem Sydjysk fotoklub, Tinglev fotoforum 
og Haderslev fotoklub i fotoforum Syd. Der arbejdes på et arrangement med en 
billedkunstner efter jul, udflugt til Nordart og en fælles udstilling, hvor hver klub stiller med 20 
billeder. 
 
Sommerafslutningen foregik ved i år ved Stevning Nor. Vi grillede og hyggelig samvær. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Kasseren gav en grundig fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
REGNSKABET BLEV GODKENDT MED AKKLAMATION. 
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4. Vedtagelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for næste 
år 
Kasseren gav en grundig fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
REGNSKABET BLEV GODKENDT MED AKKLAMATION. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter 
Leif Elsborg - modtager genvalg 
Ruddi Hansen - modtager genvalg 
 
Foreslået af bestyrelsen: 
Leif Elsborg for 2 år  VALGT MED AKKLAMATION 
Ruddi Hansen for 2 år  VALGT MED AKKLAMATION 
 
Bestyrelsessuppleanter 
Jes-Peder Løkke - modtager genvalg 
Jan Petersen - modtager genvalg 
 
Foreslået af bestyrelsen: 
Jes-Peder Løkke for 1 år  VALGT MED AKKLAMATION 
Jan Petersen for 1 år  VALGT MED AKKLAMATION 
 

7. Valg af revisorer 
Hans Jørgen Jacobsen - modtager ikke genvalg (Er meldt ud) 
Erwin Schrankenmüller - modtager genvalg 
 
Foreslået af bestyrelsen: 
Per Ulrik Pedersen - modtager genvalg, men flyttes over som revisor i 
stedet for Hans Jørgen Jacobsen 
Erwin Schrankenmüller for 1 år  VALGT MED AKKLAMATION 
Per Ulrik Pedersen for 1 år  VALGT MED AKKLAMATION 
 

8. Valg af revisorsuppleant 
Der skal vælges en ny revisor suppleant 
Generalforsamlingen foreslog: 
Henning Andersen for 1 år  VALGT MED AKKLAMATION 
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9. Eventuelt 
 
Dirigenten afsluttede mødet kl. 19.50 med tak for god ro og orden. 
 
 
Referatet er godkendt 23. august 2022 af dirigenten Per-Ulrik Pedersen 
 


