
Landsmøde og generalforsamling

Referat af DFS Landsmøde og generalforsamling 27.april 2019 

afholdt i forsamlingshuset, Østergade 33, 5500 Middelfart

Omkring 35 DFS medlemmer var mødt op til Landsmøde og generalforsamling. Vi blev budt 

velkommen af vores formand Svenn Hugo. Ligesom de foregående år havde Leif Johansen 

arrangeret formiddagskaffe med rundstykker og en lille én. Der var fyldt godt op med ældre 

kameraer og fotografier, såvel ved loppestaderne som på bordene med anvisningsvarerne. Man 

fornemmede en særlig spændt stemning denne gang. Anvisningssalgslisten i Objektiv og de 

opstillede varer afslørede mange numre med fint fotoudstyr og mange gamle fotografier, heraf en 

del daguerreotypier. Så også temamæssigt var der meget at byde på for såvel ”isenkram” samlere, 

som for billedfolket. Og formiddagen gav rig lejlighed til at få snakket sammen på kryds og tværs. 

Hans Jørgen forhøjede stemningen ved at give nogle numre på den fine Nellerødmand-violin som 

Lennart Weber havde medbragt. Kl. 12 kunne snakken fortsætte ved den fælles frokost i 

forsamlingshuset. Kl. 13 bød Svenn Hugo velkommen til generalforsamlingen.

Generalforsamling

1. Valg af dirigent

Bjarne Meldgaard blev valgt til dirigent og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Kassereren bad om at få lagt punkt 7 fastsættelse af 

kontingent sammen med punkt 3 regnskab, det blev vedtaget. Dirigenten gav herefter ordet til 

formanden.

2. Formandens beretning.

”Så er der gået et år siden vi sidst var samlet til landsmøde. Det er nu 20. gang jeg som formand 

skal aflægge beretning for året der er gået.

Til første møde i Kbh viste Peter Eeg Due billeder fra hans fotografiske legestue. Efterårets møde 

vest for Storebælt var et foredrag om arbejdet med fotografier på Kolding Stadsarkiv af Lene Wul, 

samt det årlige anvisningssalg. Oktobermødet i Kbh var en tur til Grønland med Jacob Lautrup, og i

november tog Klaus-Eckard Riess os med til Ernemanns fabrikker i Tyskland. Julemødet i 

december var som altid loppemarked og anvisningssalg. God stemning som altid. Til januarmødet i 

Kbh var vi en tur med Tune Laug og Leif Germann på fotomuseet Olympia i Falkenberg; på turen 

deltog også Klaus-Eckard Riess. I begyndelsen af februar blev vintermødet vest for Storebælt 

afholdt: Loppemarked, foredrag og skrotsalg samt frokost og godt humør. Senere i februar fortalte 

Jørn Jørs historien om udviklingen af røntgen, og i marts sluttede sæsonen med en historie om 

fotograferende malere fortalt af Klaus-Eckard Riess.

Ud over disse møder har den meget aktive billedgruppe holdt en række møder. Der bliver større og 

større tilslutning, og folk kommer langvejs fra for at være med. Det er på disse møder man kan søge

hjælp til sine forskningsopgaver, og senere fremlægge resultatet. Der er en meget stor viden i 

billedgruppen, og der bliver gerne øst ud af den.



Endelig skal jeg også nævne det som vi alle sammen har glæde af, nemlig Objektiv. Det er dejligt at

se hvordan det lykkes redaktionen at fastholde det høje niveau som bladet har. Tusinde tak for jeres 

indsats. Som I måske har bemærket, har Svend Erik Jeppesen trukket sig tilbage fra redaktionen og 

har overladt posten til Tune Laug. Tak til Svend Erik for at springe til da vi i sin tid manglede en 

redaktion efter Flemming Berendt, og Tak til Tune for at fortsætte hvor han slap. Bladet har ganske 

få annoncører tilbage. Som tak for deres bidrag vil jeg håbe at I vil støtte dem. Det var lidt om hvad 

der er sket i løbet af det sidste års tid, og jeg vil derfor prøve at vurdere hvad fremtiden vil bringe.

Som alle har bemærket bliver vi færre og færre medlemmer, og vores kasserer har ikke de bedste 

nyheder med i år. Vi må se i øjnene at de interesseområder som vi har, ikke fanger de unge. Det 

betyder at der er meget langt imellem at der kommer nye medlemmer. Billedgruppen har trukket 

nogle enkelte yngre medlemmer, som er historisk interesserede, men egentlige samlere er et 

uddøende folkefærd. Interessen hos vore medlemmer er dalende med hensyn til anvisningssalg, og 

loppemarkederne er næsten gået i stå. Til gengæld betyder det sociale samvær meget for vores 

medlemmer. Mange kommer mindst én time før møderne og enkelte spiser mad sammen før de 

kommer. Der er altid stor interesse for foredragene, og det er måske vores vej frem.

I bestyrelsen har vi drøftet hvad vi kunne gøre her og nu, og har foreløbig besluttet at vi skærer ned 

på kørepenge til bestyrelsen og foredragsholdere. Vi afskaffer anvisningssalget på mødet vest for 

Storebælt i oktober, og erstatter det med et foredrag. Samtidig sløjfer vi februarmødet vest for 

storebælt. Der er som tidligere nævnt dalende interesse for loppemarked, og fremmødet bliver også 

mindre, så selv om lokalerne er gratis bliver der underskud. Disse tiltag er selvfølgelig ikke lavet for

at forfordele dem øst for Storbælt, men vi må bruge pengene der hvor der er mest interesse. Om et 

øjeblik kommer vi til regnskabet, og der kan Jesper vise de sørgelige kendsgerninger om 

økonomien, og fortælle hvor længe vi kan køre med underskud før vi må dreje nøglen om.”

Formandens beretning om bestyrelsens forslag til besparelser gav anledning til en intens debat om 

det betimelige i at skære ned på antallet af møder. Flere var inde på vigtigheden af at holde fast ved 

aktiviteter vest for Storebælt, og dermed også holde fast på medlemmer. Samtidig har vi problemer 

med at få tilstrækkeligt med gode varer til anvisningssalgene, og der er rigeligt arbejde forbundet 

med at forberede og afslutte anvisningssalgene. Bestyrelsen tog argumenterne til efterretning, og 

vores kasserer Jesper Bruus Pedersen opsummerede at vi beholder tre møder vest for Storebælt, og 

at der kun bliver ét anvisningssalg til jul ( Øst for Storebælt), og ét anvisningssalg til landsmødet 

( Vest for Storebælt). Vores webmaster Leif Johansen supplerede med at han gerne vil stå for 

møderne vest for Storebælt, og han pointerede at der bliver brug for hjælp til at fylde møderne ud, 

f.eks. med foredrag og lignende.

3.Det reviderede regnskab fremlægges. Fastlæggelse af kontingent.

Jesper indledte med at fortælle om de nøgne kendsgerninger. Medlemstallet har i mange år været 

faldende. I DFS er medlemmerne hovedsageligt pensionister, med få yngre undtagelser. Og vi har 

svært ved at få nye yngre medlemmer. Så hvis den manglende interesse fortsætter vil medlemstallet 

blive ved med at dale ned mod nulpunktet! Herefter omdelte og gennemgik Jesper det reviderede 

regnskab for 2018. Regnskabet viste en meget lav indtægt fra anvisningssalgene i forhold til de 



foregående år. Dette beløb svinger meget afhængigt af kvaliteten på varerne samt eventuel 

arv/donationer. Jfr. det dalende medlemstal måtte vi i 2018 undvære knap 10.000 kr.i 

kontingentindtægt i forhold til budgettet. Samlet set en nedgang på 16.044 kr.i indtægter i forhold 

til budgettet. På udgiftsiden var der et lille ”overskud” fra Objektiv, men en stigning på ”kontorhold

og kørsel” og på ”medlemsmøder”; i alt en afvigelse og dermed forøgelse på 9.022 kr. i forhold til 

budgettet. Der blev spurgt til ”kontorhold og kørsel”. En uforudsigelig faktor for denne konto er 

udgifterne til transport til og fra dødsboer. Under dette punkt nævnte Jesper at bestyrelsen har valgt 

at gå foran vedr. besparelser, og har skåret km. godtgørelsen ned fra statens takst til 1 kr. pr. 

kilometer. Der blev også spurgt til udgifterne vedr. medlemsmøderne. Her er det desværre sådan at 

det trods forespørgsler endnu ikke har været muligt at finde egnede gratis lokaler i København. Når 

alle tal er lagt sammen ender vi med et underskud på 30.066 kr. for 2018. Dvs. at der på finanserne 

er samme nedadgående bevægelse som for medlemstallet. Jesper sluttede af med punktet 

kontingentfastsættelse. Han gennemgik hvordan man kunne fristes til bare at vedtage en markant 

forhøjelse af kontingentet for at undgå fremtidige underskud; men påpegede også at det var en 

kortfattet løsning, da vi nemt risikerede at miste endnu flere medlemmer. I DFS har vi siden 2014 

haft uændret kontingent: 375 kr. om året. Bestyrelsen foreslår nu en mindre stigning, hvor de 

indenlandske medlemmer skal betale 400 kr. og de udenlandske 500 kr. gældende fra 2020.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen har, bl.a. efter opfordring fra medlemmer, valgt at indstille DFS’ formand Svenn Hugo 

og ansvarshavende redaktør Klaus-Eckard Riess til æresmedlemmer i DFS. Svenn Hugo og Klaus 

har på hvert sit område ydet en mangeårig og betydningsfuld indsats for at udvikle og berige vores 

formålsparagraffer i praksis. Næstformand Andreas Trier Mørch uddybede Svenn Hugos 

mangeårige indsats både som en favnende- og samlende formand og som en humørfyldt 

”kamerasvinger” ved anvisningssalgene. Det smittende og gode humør blev også nævnt i 

medredaktør Tune Laugs tale for Klaus, som gennem sin dedikerede og professionelle tilgang til 

fotografica har givet os utallige medrivende foredrag og artikler i Objektiv. Bestyrelsens indstilling 

blev godkendt med stort bifald fra medlemmerne.

5. Valg til bestyrelse.

På valg var: Svenn Hugo, Leif Germann Jensen og Klaus-Eckard Riess. De blev alle tre genvalgt.

6.Valg af to revisorer.

På valg var: Willy Thomsen og Lars Schönberg-Hemme. De blev begge to genvalgt.

7. Eventuelt.

Klaus opfordrede til at flere vil melde sig som foredragsholdere. Det behøver ikke at være et stort 

emne, det kan f.eks. også dreje sig om en præsentation af nogle perler fra egen samling. F.eks. også 

fotografica hvortil der knytter sig nogle særlige historier / baggrunde/kendsgerninger . Flere 

personer kan også slå sig sammen om et foredrag. Benny: Forslag om at vi laver en åben facebook 

gruppe. Man kan i øvrigt betale facebook for at sprede reklame for DFS. Ann Vibeke fortalte om 

hvordan hun har etableret facebook grupper for interesserede i gamle fotografier med flere tusinde 



medlemmer. Mie vil gerne deltage i arbejdet med en facebook gruppe. Vores web-master Leif 

Johansen vil gerne følge arbejdet.

Referat ved Tune Laug


