
Referat af DFS Landsmøde og generalforsamling 14. april 2018  

Landsmødet indledtes som vanligt med morgenkaffe og med loppemarked, hvor medlemmerne 
havde opstillet deres varer, og der var fin bordplads til at alle kunne eksponere sine varer på bedste 
vis. Kl.10 fik vores formand Svenn Hugo ørenlyd og bød velkommen. 
Landsmødet er en kærkommen lejlighed for os medlemmer fra alle dele af landet til at få snakket 
sammen; - og livligt gik snakken ved bordene ved den efterfølgende frokost. En god frokost til en 
rimelig penge. Tak til Leif Johansen og køkkenpersonalet for et godt samarbejde omkring vores 
bespisning.
Landsmødet sluttede af med det obligatoriske anvisningssalg med alskens kameraer for enhver 
pengepung.
Hele dagen forløb fint i en god og humørfyldt stemning. Mellem frokosten og anvisningssalget var 
der generalforsamling.

DFS Generalforsamling
Formanden Svenn Hugo bød velkommen, - 33 medlemmer var mødt frem.

1. Valg af dirigent.
Bjarne Meldgaard valgtes til dirigent, og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav herefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning
Det er i år 19. år i træk jeg aflægger formandens beretning, og jeg vil starte med at se tilbage på 
hvad der er sket i året der er gået siden vi sidst var samlet her.
Efter det nogen kalder sommerferien, startede vi op med et møde i september i København. 
Fotogrossisten Morten Larsen fortalte om sine 50 år i branchen.

Senere i september var der det årlige efterårsmøde vest for Storebælt. En lille flok entusiaster 
oplevede loppemarked, foredrag om panoramafoto med Niels Resdahl samt det sædvanlige 
formidlingssalg.

Københavnermødet i oktober var med Kenneth Olsen som fortalte om forskelligheden i objektiver.

Ved november mødet i København fortalte fotografen Vagn Ebbe Kier om sin begejstring for at 
fotografere og viste optagelser fra sit virke.

Julemødet i december med loppemarked og anvisningssalg var godt besøgt. Pæn omsætning til 
fordel for selskabets pengekasse.

Januar mødet i København var et foredrag af Klaus-Eckard Riess, som fortalte om de første 100 år 
af Nikons historie. De sidste 50 år har han selv været en del af historien.

Februar vest for Storebælt bød på loppemarked, foredrag med fotografen Vagn Ebbe Kier samt 
skrotsalg til afslutning. Ikke så mange mennesker, men en god stemning.

På mødet i København i februar fortalte Bjarne Lauder om at samle på View-Master. Han fortalte 
om de mange forskellige samleområder inden for dette.

Marts måned i København var en fortælling af Torben Stroyer om hans tid med portrætfotografiet. 
Dertil blev fremvist spændende billeder fra hans virke.



Derudover har billedgruppen afholdt de sædvanlige 5 møder, med deltagelse fra hele landet. Ann 
Vibeke Knudsen har fortalt om Daguerreotypier og de andre metoder fra før papirbillederne blev 
normale. Lennart Weber har fortalt om Elfelt og Niels Resdahl har vist håndkolorerede lysbilleder. 
Derudover har der været afholdt et besøg hos fotograf Aasmuld i Tåstrup.

Ud over disse aktiviteter har vi fået tre numre af Objektiv. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke
redaktionen for deres store indsats. Jeg får stadig positive tilbagemeldinger om bladets udseende og 
indhold.

Hvem er det så vi gør alt dette for? Vores medlemmer naturligvis. Desværre bliver der stille og 
roligt færre og færre af dem. I 2013 var vi 277 medlemmer og i dag er vi 214 medlemmer. Det er et 
fald på 23%.

Hvis det fortsætter på den måde, kan vi om ti år holde møderne hos hinanden på skift i stedet for at 
leje lokaler. Det vil vi ikke, og derfor må vi skaffe nogle flere medlemmer til selskabet. Vi har ofte 
diskuteret det i bestyrelsen, men som I kan se på tallene, har vi ikke fundet de vises sten.

Jeg forestiller mig, at vi måske kunne nedsætte en gruppe af medlemmer med reference til 
bestyrelsen. Deres eneste opgave vil være at gøre opmærksom på vores eksistens, og derved skabe 
grobund for nye medlemmer. Vores kassemester siger at vi stadig har penge til at lave et fremstød 
for selskabet.

Jeg hører fra andre foreninger, at antallet af samlere er dalende. Det ser vi også her i selskabet, men 
samtidig oplever vi, at interessen for fotohistorien er stigende. Det er selvfølgelig ikke godt for 
vores loppemarkeder og anvisningssalg, men vi beholder glæden over at kunne dele vores viden 
med andre, der er lige så interesserede, som vi selv er. Der vil også stadig være nogen som gemmer 
et enkelt kamera eller to. Godt håndværk er der altid nogen som vil bevare for eftertiden. Hvad 
fremtiden vil bringe kan ingen sige, men vi kan da prøve at skubbe i den rigtige retning.
Forslag fra salen: Gratis adgang til vores hjemmeside i en periode, samt uddele ekstra numre af 
”Objektiv” til mulige interesserede.

Tilbage er at sige tak til vore annoncører for deres velvilje. Støt dem og de støtter os. Apropos 
støtter. Jeg vil afslutningsvis sige tak til bestyrelsen. Det er de støtter, der får selskabet til at fungere
i hverdagen.
Det var så årets beretning, og vi kan give ordet til redaktionsgruppen for en orientering.

Ansvarshavende redaktør Klaus-Eckard Riess: TAK til alle der har bidraget til vores blad, - vi 
tilstræber en balance mellem ”isenkram” og fotografier i bladet. OBS: Vi efterlyser artikler til 
”Objektiv” samt foredragsholdere. 

3. Kassererens beretning.
Jesper Bruus Pedersen gennemgik regnskabet og takkede for at medlemmerne har betalt kontingent.
En del nyindmeldte har endnu ikke betalt kontingent, heraf har nogle blot meldt sig ind for at kunne
sælge på formidlingssalget. Anvisningssalget har i 2017 givet fint overskud. Kaffe/the er blevet 
dyrere i vores mødested i København. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Fra bestyrelsen var der forslag vedrørende vores vedtægter: En ny paragraf 4.a, og en ny paragraf 
10 blev vedtaget, - se andet steds i bladet. I forlængelse af drøftelserne om paragraf 10 om hvem 
DFS kan tilgodese efter en evt. opløsning af foreningen, gav Bjarne Meldgaard følgende orientering
efter lukningen af Danmarks Fotomuseum i Herning:



Fotomuseets bygning er nu tømt for indhold og Bjarne selv er ophørt som museumsleder pr. 
1.4.2018. Danmarks Fotomuseum havde som bekendt mange effekter udstillet, og et stort lager af 
faglitteratur, fotografier, kameraer osv. En del donorer har henvendt sig til fotomuseet og fået deres 
donationer tilbage.

En del effekter og inventar er frasolgt eller direkte skrottet. Salgene har været med til at sikre driften
og en rimelig sortering, nedpakning og opbevaring af effekter til senere brug. Bjarne nævnte, at der 
i flyttekasserne er rigeligt materiale til et eller to fotomuseer. Omkring 450 flyttekasser med 
fotografica fra museet bliver nu forsvarligt opbevaret i et magasin. Og da fotomuseet har en 
egenkapital på omkring 1 mill. Kr, skulle der være råd til at opbevare effekterne 10 år frem.
Bjarne og fotomuseets bestyrelse har de sidste par år været i kontakt med forskellige mulige 
samarbejdspartnere med henblik på at videreføre samlingen. Desværre foreløbigt uden held. 
Fotomuseets bestyrelse som er ulønnet, arbejder videre på at finde en ny måde / en ny partner at 
kunne samarbejde med så samlingen kan opleves igen. – et lille lyspunkt fra fotomuseets gemmer 
er, at den fornemme kopi af et Daguerreotypikamera, forarbejdet og skænket af DFS medlemmer, 
for tiden udstilles sammen med 4 daguerreotypier i den Hirschsprungske Samling. Herudover er det
pt. vanskeligt at dykke ned i de mange flyttekasser og udlåne enkelte effekter.

Men ellers tyder meget på, at tiden ikke er til gunst for små museer, og Bjarnes bedste bud er at der 
skal findes en større partner at samarbejde med. Nogle var inde på at Nellerødsamlingen måske 
kunne være en del af et samarbejde. Andre nævnte Storkøbenhavn og de mange turister som et 
fokusmål, f.eks. i forbindelse med interessen for film og filmhistorie. Hvis nogen har et godt bud på
videreførelse af samlingen må man endelig kontakte Danmarks Fotomuseum: 
mail@fotomuseum.dk 

5. Valg til bestyrelsen.
På valg var: Jesper Bruus Pedersen, Leif Johansen, Andreas Trier Mørch og Tune Laug, - alle 4 
blev genvalgt med applaus.

6. Valg af 2 revisorer.
På valg var Willy Thomsen og Lars Schönberg Hemme, der begge blev genvalgt med applaus.

7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forsamlingen tog det foreslåede budget med uændret 
kontingent til efterretning.

8. Eventuelt.
Anvisningssalgsleder Leif Germann Jensen: den 1.august er deadline for indlevering af objekter til 
anvisningssalget i Middelfart i oktober, - pt. er der ingen tilmeldte varer.
Landsmødets Plakatkonkurrence er taget af plakaten pga. manglende tilslutning. Men man er 
velkommen til at tage en selvlavet plakat eller lignende relevant fotoudstilling med til næste 
landsmøde. – det både pynter og kan give anledning til en ekstra foto-snak blandt medlemmerne.
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