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Referat af generalforsamling den 21. april 2012 afholdt i Østergades Forsamlingshus, 
Middelfart

Formanden Svenn Hugo bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Niels-Ove Rolighed valgtes til dirigent, og Svend Erik Jeppesen valgtes til referent. Dirigenten 
takkede for valget og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning

Formanden konstaterede, at endnu et år er gået, og at vi atter er samlet til landsmøde i Middelfart. 
Svenn Hugo startede med at se tilbage på, hvad der var sket, siden vi sad her sidst.

Septembermødet i København var en billedrejse til St. Petersborg optaget af Flemming Berendt i 
fordums tid. I oktober afholdtes efterårets ”Jyllandsmøde” med loppemarked, foredrag om 
dragefotografering af Lars Rønnow Larsen samt anvisningssalg. Oktobermødet i København var 
historien om de russiske kameraer fortalt af Mogens Munch. I starten af november var der 
loppemarked og anvisningssalg i København. Senere samme måned fortalte Klaus-Eckard Riess om
spaltelukkerens opfinder Ottomar Anschütz. I december afholdtes det store juleanvisningssalg i 
København med julesmåkager og julestemning.

Januarmødet i København blev en fortælling om Gevaert set indefra med Hans Elfelt Bonnesens 
øjne. Senere samme måned var årets vintermøde i Middelfart: loppemarked, frokost, foredrag om 
Gebrüder Wirgin og Edixa, afsluttet med skrotsalg. Derudover fortsatte nogle af deltagerne til en 3-
D film om Middelfart og Peter Lorenz Fangel efter invitation af Stereoskopklubben. I februar mødte
Klaus-Eckard Riess op i København med historien om Ricoh under armen. Endnu et godt foredrag 
fra hr. Riess. Til martsmødet i København havde fotografen Jacob Lautrup medbragt nogle dias fra 
sit arbejde i Grønland.

Ud over disse møder har billedgruppen afholdt en række møder med stor deltagelse og en meget 
livlig aktivitet. Tak til Gerhard Ryding for at styre den del med hård hånd.

Vi har også fået vores numre af Objektiv. Stor tak til Flemming Berendt for hans arbejde, og også 
tak til Inger for hendes korrekturlæsning.

Herefter kastede Svenn Hugo blikket fremad. Som man kan se i aprilnummeret af Objektiv, er vi 
begyndt på en tid, hvor der kun vil komme tre numre om året. Det ene nummer kan så udvides til at 
være halvt temanummer og halvt almindeligt nummer. Det er mindre belastende for redaktøren, og 
vi får nemmere ved at overholde budgetterne.

Derudover er det besluttet at sløjfe efterårets anvisningssalg i København. Det er ingen 
hemmelighed, at der bliver længere og længere mellem varerne, men hvis der pludselig skulle 
dukke et større parti op, kan vi jo altid arrangere et ekstrasalg. Det betyder selvfølgelig, at vi får 
færre kroner i kassen, så hvis der er gode ideer, lytter vi gerne.



Svenn Hugo oplyste endvidere, at der er investeret i en farvelaserprinter. Dette betyder, at vi kan 
lave PR-foldere, som er aktuelle, efterhånden som de skal bruges. Dette er en del billigere end at 
bestille trykning hos en bogtrykker. Så hvis medlemmerne har et sted, hvor der skal lægges en 
folder, så kontakt kassereren John Mikkelsen.

Det oplystes, at foreningens medlemsliste fremover vil komme til at ligge som en PDF-fil på 
selskabets hjemmeside under Forum, som kun er tilgængelig for medlemmer med password. Dette 
vil være endnu en grund til at kigge forbi hjemmesiden. Formanden rettede her en stor tak til vores 
webmaster Leif Johansen.

Formanden sluttede med at sige tak til alle dem, der har bidraget til Objektiv med billeder og 
artikler. Og en tak til vores annoncører. Og ikke mindst en tak til den samlede bestyrelse for deres 
store indsats på hvert deres område.

Inden dette punkt afsluttedes, bad Jan Klinksgaard om ordet og foreslog, at forsamlingen skulle give
John Mikkelsen et klap for at arrangere frokost ved møderne i Middelfart. Forsamlingen kvitterede 
med bragende bifald. Der var ikke yderligere kommentarer til formandens beretning.

3. Kassererens beretning

Kassereren konstaterede, at selskabet i stedet for det budgetterede underskud på 5.400 kr. havde haft
et faktisk underskud på 30.757 kr. Dette medfører, at selskabets formue falder til 155.389 kr. John 
Mikkelsen gennemgik de enkelte poster på regnskabet. Hvad angår indtægter, var kontingenter 
faldet med ca. 5.000 kr. som følge af faldende medlemstal. Annonceindtægter var faldet med ca. 
3.000 kr., hvilket dog skyldtes betalingstidspunktet. Den største forskel ligger i indtægterne fra 
anvisningssalget, der er gået væsentlig tilbage som følge af færre varer.

Hvad angår udgifterne, har et temanummer medført ekstraudgifter, mens de øvrige udgiftsposter har
holdt sig nogenlunde på det budgetterede.

På spørgsmål fra Hans Berggren om antal betalende medlemmer svarede kassereren at tallet p.t. var 
på ca. 265. 

Herefter forelagde John Mikkelsen budgettet for 2012. Der er budgetteret med faldende 
kontingenter, stigende renteindtægter og måske lidt optimistisk med et anvisningssalg på 18.000. 
Hvad angår udgifterne, vil udgiften til Objektiv falde, da der kun kommer tre numre i 2012. På 
grund af forhøjede priser for lokalerne i Østerbrohuset er medlemsmøder budgetteret med en 
stigning. Hvad angår lokalerne i København, ville det være muligt at få dem stillet gratis til 
rådighed, hvis vi ville acceptere et nyt lokale fra gang til gang forskellige steder i byen. Bestyrelsen 
har besluttet at holde fast ved Østerbrohuset og dermed betale en leje. Jan Fleinert foreslog, at 
deltagerne kunne lægge 5 kr. for kaffen ved møderne i København. Lokalerne i Middelfart er fortsat
gratis.

Kassereren opfordrede endnu en gang medlemmerne til at betale rettidigt. Det koster mange penge 
at udsende rykkerne. 

Andreas Trier Mørk og Niels-Ove Rolighed påpegede, at indtægterne fra anvisningssalg var sat 
optimistisk. I den forbindelse opfordrede formanden til at indlevere varer til anvisningssalgene og 
sætte en limit på, hvis man var bange for at få for lidt. Jan Klinksgaard foreslog, at man fastsatte en 
mindste udråbspris og afviste varer, der faldt under denne. Der blev spurgt, hvorfor der ikke 



beregnes salær af skrotsalg. Hertil svarede formanden, at det var for stort et arbejde at beregne salær
af de småbeløb, der er tale om. Skrotsalg er ren underholdning.

Herefter betragtede dirigenten budgettet som vedtaget. 

4. Redaktørens beretning

Redaktøren berettede kort om Objektiv og nævnte, at september- og decembernummeret ligger 
klart. Flemming Berendt benyttede lejligheden til at takke for opringninger, tilkendegivelser og 
breve. 

Forsamlingen kvitterede med at udtrykke stor applaus til redaktørens arbejde.

5. Indkomne forslag

Ingen.

6. Valg til bestyrelsen

På valg var Allan Bunton og Svend Erik Jeppesen (villig til at modtage genvalg). Svend Erik 
Jeppesen genvalgtes, og efter forslag fra formanden nyvalgtes Leif Johansen.

7. Valg af revisorer

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

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: Danmark kr. 350, Norden og øvrige udland: kr. 375, 
hvilket blev godkendt.

9. Eventuelt

Preben Holst glædede sig over, hvor meget man som medlem får for 350 kr. om året. På et 
spørgsmål om der kan gøres mere/andet for at få nye medlemmer, fremkom forskellige forslag, 
bl.a., at selskabet skulle benytte Facebook, reklamere gennem fotoklubber, tage en gæst med til 
møderne, uddele kort med selskabets adresse på markeder m.m. samt mere aktiv brug af 
informationsfolderen. Der vil i den forbindelse blive vedlagt nogle informationsfoldere i næste 
nummer af Objektiv, som kan uddeles til interesserede eller sættes på opslagstavler på bl.a. 
biblioteker. Formanden understregede, at informationsfolderen vil blive opdateret efter behov og vil
ligge på hjemmesiden som en PDF-fil, der kan downloades af medlemmerne.

Med disse ord sluttede årets generalforsamling og forsamlingen gjorde klar til anvisningssalget.

Svend Erik Jeppesen 23.04.2012


