
Referat af generalforsamling den 20. april 2013 afholdt i Østergades Forsamlingshus, Middelfart

Formanden Svenn Hugo bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

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 endnu et år er fløjet af sted. Som alle andre foreninger er vi ramt af 
krisen. Vi har oplevet en svag tilbagegang af medlemmer, og desværre har mange offentlige 
institutioner måttet skære ned og har sparet Objektiv væk. Vi må alle prøve at bevare 
medlemsskaren, og det ser ud til, at den mest virksomme metode stadig er mund til øre-metoden. 
Herefter gennemgik formanden, hvad foreningen har tilbudt medlemmerne i det forgangne år.

Septembermødet i København var en aften med Peter Randlev i stereoens tegn. I oktober var der 
igen foredrag og anvisningssalg i Middelfart, garneret med Johns berømte frokost. Senere i oktober 
i København fortalte Klaus-Eckard Riess om Ihagee Kamerawerk. På novembermødet i København
blev historien om Contarex fortalt af Niels Resdahl Jensen. Den første dag i december blev rammen
om det årlige juleanvisningssalg med julesmåkager og hygge. Denne gang afholdt på en lørdag med
stor succes. Derfor vil vi også i år afholde det på en lørdag.

Ved det første møde i januar i København fortalte Jørgen Moos om Canon og fremviste dele af sin 
store samling. Det andet møde i januar blev afholdt i Middelfart. Denne gang med loppemarked, 
miniudstillinger og foredrag af Niels Resdahl Jensen. Endnu engang med Johns berømte buffet. 
Februarmødet i København skulle have været historien om Ihagee. Desværre var vi afhængige af ny
teknik, så det blev ikke til noget. Det endte dog trods alt med en hyggelig aften med god tid til 
skrotsalg. Sæsonens sidste møde blev holdt i marts måned i København. Aftenens foredragsholder 
kendte vi i forvejen, men denne gang var det billedmanden Klaus-Eckard Riess, vi mødte. Han 
fortalte på sin vanlige underholdende måde om fotografen Herman Krone. 

Billedgruppen har afholdt fem møder med forskelligt emne hver gang. Der er stigende interesse for 
billeder, så der kommer medlemmer både fra Nordjylland og fra Bornholm for at deltage. Tak til 
Gerhard Ryding, som tager sig af de praktiske ting vedrørende billedgruppen.

Derudover har vores medlemmer fået de tre numre af Objektiv, som vi har lovet dem. Tak til 
Flemming Berendt, som på trods af at hans helbred ikke har været helt i top, alligevel har fået bladet
på gaden. Ikke mindst tak til alle de, der har bidraget med artikler og fotos. Uden alt dette ville 
redaktøren ikke have meget at redigere.

Også en tak til de annoncører, der stadig er tilbage. Det er et ikke uvæsenligt bidrag til økonomien.

Til sidst en tak til resten af bestyrelsen. Leif Johansen for hans arbejde med hjemmesiden. John 
Mikkelsen for hans store arbejde med pengekassen og nu også med distribution af Objektiv, samt 
begge to for deres arbejde med møderne vest for Storebælt. Svend Erik Jeppesen, som pludselig er 
blevet københavner, hjælper nu med at registrere varer til anvisningssalg sammen med Leif 
Germann Jensen, som med hård hånd styrer anvisningssalget.



Til sidst ønskede formanden fortsat godt landsmøde. Der var ingen kommentarer til formandens 
beretning, som godkendtes med applaus. 

3. Kassererens beretning

Kassereren konstaterede, at selskabet i stedet for et budgetteret overskud på 2.000 kr. havde haft et 
faktisk underskud på 24.786 kr. Dette medfører, at selskabets formue er faldet til 130.603 kr. John 
Mikkelsen gennemgik de enkelte poster på regnskabet i forhold til budgettet. Hvad angår indtægter, 
afveg kontingenter med ca. 11.000 kr. som følge af faldende medlemstal. Afvigelsen for tilskud 
skyldes reduceret portostøtte, der yderligere reduceres til næste år og helt bortfalder i 2014. Hvad 
angår anvisningssalget, var der en negativ afvigelse på knap 4.000 kr. i forhold til budgettet. Til 
gengæld var der en positiv afvigelse for løssalg af Objektiv.

Hvad angår udgifterne, skyldes den negative afvigelse primært en merudgift for Objektiv på ca. 
8.500 kr.

Efter en kort diskussion godkendtes regnskabet.

Herefter fremlagde John Mikkelsen budgettet for 2013. Hvad angår indtægter, er der budgetteret 
med cirka samme tal som de faktiske indtægter for 2012, dog er tilskud reduceret og løssalg af 
Objektiv er sat til 0 kr. Hvad angår udgifterne, forventes udgiften til Objektiv at falde. Endvidere 
forventes et fald i øvrige driftsudgifter.

Kassereren nævnte, at medlemsskaren bliver mindre år for år. Der er p.t. i alt 287 medlemmer både 
betalende og gratister, og der forventes en yderligere reduktion efter den endelige opgørelse af 
manglende kontingentindbetalinger.

Hvad angår lokaler i København, undersøges muligheden for at finde en gratis eller billigere 
løsning end den nuværende. 

Herefter betragtede dirigenten budgettet som taget til efterretning. 

4. Redaktørens beretning

Redaktøren indledte med at sige, at han har været meget glad for alle de positive tilkendegivelser, 
han havde modtaget gennem det sidste års tid, hvor kræfterne ikke var, hvad de har været.

Redaktøren nævnte, at han har mange fine skribenter i sin stald og har en del manuskripter liggende.
Endvidere er septembernummeret allerede ved at være på plads.

Redaktøren omtalte visse fejl i aprilnummeret i Objektiv, men oplyste, at trådene nu skulle være 
redt ud.

5. Indkomne forslag

Ingen.

6. Valg til bestyrelsen

På valg var Flemming Berendt, Leif Germann Jensen, Svenn Hugo samt John Mikkelsen. Alle 
genvalgtes med applaus. 

7. Valg af revisorer



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

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Efter en længere diskussion vedtoges dog en 
kontingentforhøjelse til 375 kr. for Danmark og 425 kr. for resten af verden.

9. Eventuelt

Leif Johansen opfordrede billedgruppen til at udvikle billedportalen på selskabets hjemmeside. Ken 
Lyndrup opfordrede sælgerne til at lægge billede af tingene på anvisningssalgene ud på 
hjemmesiden.

Med disse ord sluttede generalforsamlingen, og der blev gjort klar til anvisningssalg. 

Referat ved Svend Erik Jeppesen 23.04.2013


