
Referat af DFS Landsmøde og generalforsamling lørdag d.3.10.2020 i 
forsamlingshuset Østergade 33 i Middelfart. 

Dette års Landsmøde og generalforsamling blev afholdt i Coronaens skær, med masker, handsker 
og holde afstand samt sprit på bordene, - dog ikke den sædvanlige Gammel dansk ! Frokosten måtte
vi også selv klare. Men stemningen var god – endelig kunne vi fremmødte 28 medlemmer opleve en
vis normalitet og få hilst på hinanden efter forårets mange Corona-aflysninger af medlemsaftener, 
landsmøde og general-forsamling. Landsmødet begyndte som vanligt kl.10 med loppemarked, og 
der blev loppet med både kameraer og gamle fotografier. Kl.12 var der frokostpause og tid til endnu
en gang at besigtige de knap 100 fotografika til anvisningssalget. Kl.13 bød Andreas velkommen til 
DFS generalforsamling med disse ord:

 Først må jeg formelt beklage den forsinkede generalforsamling, som rettelig ifølge vores vedtægter
skulle have været afholdt inden 1. juni. Men det blev den ikke grundet force majeure da vores alle 
sammens Mette i marts som bekendt kom med den store nedlukning af alle større forsamlinger i 
Danmark, - alt for at begrænse covid-19 smitten! Hvorefter alle møder i DFS blev aflyst, hvilket I 
formentligt ved alt om. Personligt gemte jeg mig stort set væk i sommerhuset, og savnede mit 
almindelige liv med min store familie, som jeg kysser og krammer hver gange jeg har chancen. Men
jeg har savnet jer, som jeg dog kysser og krammer i noget mindre omfang, for medlemskabet af 
DFS i gennem mange år og den store og hyggelige omgangskreds det har fulgt med sig, er gået hen 
og blevet en del af mit DNA. 

Hvor er jeg dog glad for at se jer alle her i dag. Ifølge vores kasserer Jesper, der sidder her, er der 
ingen af vores medlemmer, der er bortgået eller har forladt os i det sidste trekvarte år, tvært imod! 
Som det fremgår af det næstsidste nummer af Objektiv fra april 2020, kan I se, at selskabet har fået 
8 nye medlemmer, så jeg synes endda der er grund til en lille optimisme med hensyn til DFS.

Generalforsamling
1. Valg af dirigent.
Bjarne Meldgaard blev valgt til dirigent og takkede for valget. 

2. Formandens beretning.
Jeg står her i kraft af at være Næst(formand) i DFS. Desværre er Svenn Hugo ikke med her i dag. 
Andreas læste et brev op fra Svenn Hugo til forsamlingen. Som de fleste af jer ved, har han det ikke 
særligt godt og lider af COL, som stærkt begrænser hans rækkevide. På generalforsamlingen i 2019
var det 20. år med Sven Hugo som formand så Tak for det lange træk gennem alle årene. Personligt
betød venskabet meget for mig som altid blev mødt med lune, humor og imødekommenhed. Svenn 
tilhørte jo ligesom jeg den store minoritet af billedsamlere og det var med stor fornøjelse jeg senere
på mødet kunne udnævne ham til foreningens nye æresmedlem. I den forbindelse fortalte jeg om mit
mangeårige pres på ham for at få ham til at nedskrive historien om sin far,der var fotograf og 
stoppede folk på Nørrebrogade og spurgte kvinderne om de ikke havde lyst til at blive fotograferet 
nøgne. Det var der en del der havde, - ikke altid de mest fotogene. Mit plageri resulterede i verdens 
vist nok mindste leporello med nøgenfotografier – trykt i et oplag på 5! Det er den jeg holder her og
som ikke er til salg – uanset pris!
 
I 2019 blev der også udnævnt et andet æresmedlem - vores mangeårige ansvarshavende redaktør 
og utrættelige foredragsholder – Klaus-Eckard Riess. Her vil jeg gerne gentage vores tak for det 
store arbejde han udfører sammen med vores medredaktør Tune Laug og vores trofaste layout 
mand – Niels-Ove Rolighed. Altid til tiden og i smukkeste udførsel. Måske har I lagt mærke til de to 



seneste, flotte forsider i ny opsætning?I samme åndedrag også en tak til vores trofaste annoncører 
for deres støtte. Deres økonomiske hjælp er sammen med indtægterne fra anvisningssalgene 
grunden til at Objektiv overhovedet kan udkomme.
Ifølge traditionen for formandsberetninger skal der også nævnes nogle af det forgangene års 
aktiviteter, men ikke dvæle særligt ved det enkelte, i det foreningens sekretær Tune Laug med flere 
har skrevet detaljerede referater herom i Objektiv. I september fortalte Klaus-Eckard Riess om den 
dygtige og usædvanlige tyske fotograf Walter Hahn suppleret med talrige af hans utrolige 
fotografier. Igen senere i september, denne gang i Middelfart, fortalte Klaus-Eckard om: Det 
fotografiske udstyrs historie – suppleret med et skrotsalg. I oktober fortalte Sven Erik Nørklit om et 
langt liv i den danske fotobranche, som lærling hos Merlin, salgschef hos Dansk Fotoagentur frem 
til dansk landechef for Nikon. I november dukkede Martin Toft Burchardi op med fortællingen om 
indsamling og registrering af 30.000 af danskernes dias indsamlet fra marskandisere og 
loppemarkeder. Disse tænkes samlet i temahæfter der udgives. Julemødet i december i København 
blev afholdt planmæssigt med anvisningssalg som indbragte ca. 41,500 kr. hvoraf 11.500 gik til 
DFS. 2020 startede smukt i januar med et veloplagt foredrag af Peter Eeg Due, som fortalte om 
restaurering af gamle misfarvede og falmede fotografier ved hjælp af allehånde kunstgreb i 
Photoshop. I begyndelsen af februar holdt vi igen et møde i Middelfart med loppemarked, hyggeligt 
samvær og et inspirerende foredrag af Jakob Lautrup om hans mange rejser til Grønland og han 
fremviste et smukt lyddias foredrag: ”A symphony of Scenic Beauty”. I februar fortalte vores 
trofaste foredragsholder Klaus-Eckard Riess om kameraproduktionen i Nürnberg med 
udgangspunkt i Carl Braun’s næsten 100 årige kamerahistorie. 
Her ud over blev der afholdt møder i billedgruppen. I oktober holdt Tune Laug et underholdende 
foredrag om visitkort fotografiers for- og ikke mindst bagsider. På mødet omtalte Per Christensen 
”sin” fotograf Marius Christiansen og Daniel Bødker Sørensen fremviste sin nye bog ”Langt fra 
verden” med smukke landskabsfotografier fra Rudersdal.  I februar 2020 holdt Lennart Weber 
foredrag om Holger Rosenberg arkiv, og ikke mindst hans kamera udrustning som omfattede flere 
af Nellerød- mandens konstruktioner. Herefter satte Coronaen en stopper for resten af forårets 
aktiviteter.
Når det er sagt er vi så nogenlunde fremme til mødet i dag - efter Tune Laug forleden, dvs. for 14 
dage siden, endeligt skød efterårssæsonen i gang og fik genåbnet DFS og afviklet sit for længst 
annoncerede foredrag om besøget på Preuss Fotohistoriske Museum i Horten i Norge. Resten af 
programmet for i år kan I læse om i det seneste nummer af Objektiv.
Så er vi nu samlet her i dag, - først og fremmest for at få afviklet vores generalforsamling, hvor vi 
er, ifølge vores vedtægter, beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte. Jeg føler mig sikker på 
at vi på sædvanlig vis kan få denne afviklet i god ro og orden. Der har unægtelig været mange 
skriverier mellem bestyrelsesmedlemmerne i den seneste tid især om hvorvidt vi skal/kan 
gennemføre det anvisningssalg, der er annonceret til at skulle foregå om lidt. Det skal nævnes at 
der på generalforsamlingen sidste år var ca. 35 medlemmer tilstede, og i 2018 var antallet 33 
medlemmer – hvilket vil sige at vi hermed kan fastslå 34 som vores gennemsnit. Dette Punkt vil 
blive taget op til debat under eventuelt, hvorefter bestyrelsen på grundlag af de fremførte udsagn vil
træffe en beslutning herom.

3. Det reviderede regnskab fremlægges. 
Vores kasserer Jesper Bruus Pedersen fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt. 
Regnskabet for 2019 udviser et væsentligt mindre underskud end frygtet, bl.a. takket være et godt 
anvisningssalg. Desværre er det svært at få øje på at vi får mange flere yngre medlemmer i DFS, så 
vores høje aldersgennemsnit vil stadig være et problem for vores økonomi – vi mister medlemmer !
Sidste år havde vi 202 medlemmer, og nu har vi 191. 



4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse.
Ann Vibeke Knudsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Leif Johansen, Jesper B Pedersen,
Andreas Trier Mørch og Tune Laug blev genvalgt. Derefter applaus fra medlemmerne.

6. Valg af to revisorer.
Willy Thomsen og Lars Schönberg-Hemme blev genvalgt

7. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det blev vedtaget.

8. Eventuelt.
Andreas vurderede situationen således at vi var i stand til at gennemføre anvisningssalget som 
vanligt og det var der enighed om. 
I forbindelse med anvisningssalgene har det længe stået klart for bestyrelsen at Leif Germann 
Jensen efter i 20 år at have stået som ankermand for anvisningssalgene med alt hvad det indebærer, 
ønsker at trække sig fra denne post. Bestyrelsen har haft flere følere ude efter kandidater til posten, 
men uden held. Som en midlertidig løsning trådte Andreas Trier Mørch og Jesper Bruus Pedersen til
som kontaktpersoner for anvisningssalg, og Leif Germann Jensen er ikke længere 
anvisningssalgsleder som det ses bagest i Objektiv Nr.159. Andreas og Jesper har også andre 
bestyrelsesopgaver som vi ved, så derfor blev der på generalforsamlingen opfordret til at flere  
meldte sig til anvisningsarbejdet. Og her meldte to medlemmer sig til at bistå med at løse opgaverne
omkring anvisningssalg, nemlig Jacob Nielsen og John Mikkelsen. Det var ikke muligt inden vi 
afsluttede generalforsamlingen, at få et svar på hvem der vil stå i Objektiv som 
anvisningssalgsleder.

Efter en kort pause gik vi over til Anvisningssalget. Leif Johansen viste varerne frem, og Andreas 
Trier Mørch svingede hammeren. Der var en god fordeling af gamle fotografier, kameraer og 
tilbehør. Jesper Bruus Pedersen og Leif Germann Jensen passede noteringen af købere og 
hammerslag og efterfølgende afregning med købere og sælgere. Efter anvisningssalget blev der 
rydtet op i fællesskab. Tak til Leif Johansen for et godt arrangement.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Andreas Trier Mørch, næstformand og sekretær Tune Laug, kasserer Jesper Bruus 
Pedersen, webmaster Leif Johansen, anvisningssalgsleder (indtil 31.12.2020) Leif Germann 
Jensen, bestyrelsesmedlem og redaktør Klaus-Eckard Riess og bestyrelsesmedlem Ann Vibeke 
Knudsen.

Referat ved Tune Laug

 


