
DANSK FOTOHISTORISK SELSKAB

Referat af generalforsamling den 18. april 2015 afholdt i Østergades Forsamlingshus, 
Østergade 33, 5500 Middelfart

Formanden Svenn Hugo bød velkommen.

1. Valg af dirigent

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

2. Formandens beretning

Formanden konstaterede, at der nu var gået endnu et år, og at selskabet til december har eksisteret i 
40 år. Det var nu 16. gang, han skulle fremlægge bestyrelsens beretning, og han startede med at 
gennemgå de aktiviteter, der havde været siden sidst. Efter sommerferien startede vi med 
septembermødet i København. Det stod i Italiens navn, og Elo Lundin Christensen fortalte om de 
mange italienske kameramodeller der findes. Oktober startede med et møde i Middelfart med 
loppemarked, miniudstillinger og foredrag om Pentacon ved Klaus-Eckard Riess. Oktober måneds 
møde i København var det rene skrot. Ingen foredrag, men masser af skrot til meget rimelige priser. 
November i København var et foredrag af Klaus-Eckard Riess. Her var det billedmanden og 
historiefortælleren, der fortalte om den amerikanske fotograf Alice Austen og hendes liv og færden. 
Julemødet i København var med loppemarked og anvisningssalg. Det ser ud til at være en succes at 
holde det om lørdagen, så det vil vi fortsætte med.

På Københavnermødet i januar fik vi besøg af Bjarke Ahlstrand fra One of Many Cameras. Han 
fortalte om og viste eksempler på, hvordan man kunne blande gammel og ny teknik. Det er helt 
sikkert en niche, vi vil se mere til i fremtiden. Middelfartmødet i januar var med loppemarked, 
miniudstillinger og et foredrag om krigen på farvefilm mellem Kodak og Agfa fortalt af Hans Elfelt 
Bonnesen. Her syntes formanden, at det var på sin plads at nævne John Mikkelsens overdådige 
frokost og sige tak, fordi John velvilligt stiller op. Det er en ikke helt lille opgave. Til forsamlingens
store applaus overrakte formanden derfor lidt fremkaldervæske til John. Februarmødet var en 
fortælling om de mange små og næsten ukendte fotofabrikker i Freital, fortalt af Klaus-Eckard 
Riess. I marts afholdtes sæsonens sidste møde i København. Det var historien om Kirstine Lund, 
som var selvstændig fotograf i Hjørring. Historien blev fortalt af Jan Rasmussen, der er en af de 
meget aktive i vores billedgruppe.

Ud over disse aktiviteter har billedgruppen afholdt en række møder. Det er en broget forsamling fra 
hele landet, som mødes og udveksler erfaringer. Samtidig er det en del af vores ansigt over for 
omverdenen, da flere af gruppens medlemmer udgiver deres resultater til offentligheden. Her bliver 
DFS ofte nævnt som kilde. Tak til Gerhard Ryding for hans arbejde med at tilrettelægge gruppens 
møder.

For at få alle disse aktiviteter på skinner kræver det en god bestyrelse, og det er heldigvis, hvad jeg 
har siddende lige her ved siden af mig. Sidste år mistede vi et mangeårigt medlem af bestyrelsen, 
Flemming Berendt. Hans mangeårige virke for Selskabet vil være svært at erstatte, men heldigvis 
havde vi en redaktionsgruppe klar i baggrunden. Flemming var glad for den nye gruppe, som skulle 
videreføre hans værk, og glædede sig til at hjælpe dem i gang. Desværre blev det ikke sådan. Den 



nye redaktionsgruppe blev kastet ud i opgaven, og herfra skal lyde en stor tak til Klaus-Eckard 
Riess, Niels-Ove Rolighed og Svend Erik Jeppesen for deres indsats.

Tak til vores næstformand og anvisningssalgsleder Leif Germann Jensen, som atter en gang har 
formået at skaffe midler til selskabets drift. Selvom han ofte sukker og siger, at der ikke er noget at 
sælge, lykkes det alligevel hver gang. Også en tak til vores kasserer Jesper Bruus Pedersen, som 
bruger pengene. Heldigvis er han rigtig god til at holde styr på, hvor meget vi bruger, så vi ikke går 
fallit lige med det samme. Leif Johansen kan nu ikke kun kalde sig webmaster, men kan fremover 
også kalde sig webredaktør. Hans arbejde er det samme, men der er ingen, der blander sig i hans 
daglige arbejde. De frie hænder har betydet, at han allerede har sat sit helt eget præg på vores 
hjemmeside. Tak for den store indsats. Husk at kigge forbi hjemmesiden. Der er hele tiden noget nyt
at kigge på. Og det var ordene fra formandens side.

Herefter gav redaktionsgruppen en orientering om sit virke. Klaus-Eckard Riess gav en redegørelse 
for forløbet, efter at redaktionsgruppen havde taget over efter Flemming Berendt. Siden sidste 
generalforsamling er Objektiv nr. 142, 143 og 144 udsendt. Nr. 142 var næsten færdigt fra 
Flemmings hånd, til nr. 143 havde Flemming forberedt en enkelt artikel. I dag sørger Klaus-Eckard 
for artiklerne, Svend Erik Jeppesen læser korrektur med videre, Niels-Ove Rolighed samler det hele
og gør det klar til trykning. Klaus-Eckard nævnte afslutningsvis, at der for bladet tilstræbes en god 
afvejning af billedstof og teknik.

Leif Johansen oplyste, at alle tidligere numre af Objektiv (bortset fra 2014 og 2015) nu ligger til fri 
afbenyttelse på hjemmesiden. Jesper Bruus Pedersen har scannet alle numre i bedste kvalitet. 
Endvidere får vi nu fra trykkeriet til fremtidig brug den fil, som bladet bliver trykt efter. 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som godkendtes med applaus.

3. Kassererens beretning

Kassereren Jesper Bruus Pedersen uddelte det reviderede regnskab. Under indtægter omtalte han 
udsvingene for ”Kontingenter”, som skyldes de problemer, der er knyttet til et kasseregnskab. 
Kassereren oplyste, at medlemstallet var 258 pr. 1.1. 2015, og at der p.t. var 234 betalende 
medlemmer. Det store beløb under ”Løssalg af Objektiv” skyldes et ekstraordinært salg til en enkelt
køber.

Under udgifterne nævnte kassereren, at hovedparten af ”Øvrige driftsudgifter” retteligt burde have 
været placeret under ”Objektiv”, hvilket vil være tilfældet i fremtiden. Endvidere nævnte han, at 
udgifterne til ”Bestyrelsesmøder/diæter”, som følge af møder vedrørende Objektiv, var blevet lidt 
større end budgetteret. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som godkendtes med applaus.

4. Indkomne forslag

Ingen.

5. Valg til bestyrelsen

På valg var Svenn Hugo og Leif Germann Jensen. Begge genvalgtes med applaus. Som nyt 
bestyrelsesmedlem pegede formanden på Klaus-Eckard Riess som en person, der vil falde naturligt 
ind i gruppen. Klaus-Eckard Riess valgtes med applaus.



6. Valg af 2 revisorer

På valg var Willy Thomsen og Lars Schönberg-Hemme, der begge genvalgtes med applaus.

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette var på grundlag af et budget for 2015 - 2016, som 
kassereren fremlagde for forsamlingen. Den budgetterede kontingentindtægt på 90.000 kr. er baseret
på 240 betalende medlemmer. Endvidere er annonceindtægterne forøget i forhold til tidligere. På 
udgiftssiden forventes det, at Objektiv fremover kan holdes på 75.000 kr. Forsamlingen tog det 
foreslåede budget til efterretning. 

8. Eventuelt

Niels-Ove Rolighed nævnte, at vi havde afholdt 10-års og 25-års jubilæum, og spurgte, hvad 
bestyrelsen havde tænkt sig til december. Formanden svarede hertil, at der ikke var planer om en 
stor fest. Derimod forestillede han sig, at vi både i oktober i Middelfart og i december i København 
holder en lille reception. Arrangementet i København skulle også være et dagsarrangement, så 
medlemmer fra hele landet kunne nå frem og tilbage samme dag. Andreas Trier Mørch takkede for 
en umådelig smuk generalforsamling. Derudover siger han ja til alle former for festlighed, også 
hvor man kan tage sin bedre halvdel med.

Ken Lyndrup startede en diskussion om, hvorledes der kunne skaffes flere medlemmer. Han 
opfordrede selv til, at medlemmerne delte ud af de flyere, der allerede eksisterer. Flere andre 
opfordrede til, at man hver især gjorde selskabet mere synligt på Facebook. Andre mente, at 
hjemmesiden var den bedste reklame i forhold til at skaffe nye medlemmer.

Bjarne Meldgaard orienterede om de nyligt opståede problemer for fotomuseet i Herning. 
Situationen for Danmarks Fotomuseum er usikker. Herning kommune har reduceret det årlige 
driftstilskud på 800.000 kr. med 80 % til 160.000 kr. gældende fra 2016. Museets bestyrelse har sat 
alt i gang for at finde en anden kommune, der vil huse museet. Man kan køre igennem 2016 i 
Herning med en ekstra bevilling på 200.000 kr. Herning kommune foreslår, at museet selv skal ud 
og søge penge fra fonde til den fremtidige drift. Bjarne Meldgaard takkede for indlæg i Herning 
Folkeblad, blandt andet fra Svenn Hugo. I lyset af situationen for museet i Herning nævnte Bjarne 
Meldgaard, at man skulle være opmærksom på vedtægterne for DFS, hvor der i § 10 står: ”Ved 
selskabets opløsning, tilfalder eventuel formue Danmarks Fotomuseum i Herning”.

Afslutningsvis takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Svenn Hugo
Næstformand og anvisningssalgsleder: Leif Germann Jensen
Kasserer: Jesper Bruus Pedersen
Webredaktør og møder vest for Storebælt: Leif Johansen
Bestyrelsesmedlem: Svend Erik Jeppesen
Bestyrelsesmedlem: Klaus-Eckard Riess

Referat ved Svend Erik Jeppesen 03.05. 2015


