
DANSK FOTOHISTORISK SELSKAB

Referat af generalforsamling den 26. april 2014 afholdt i Østergades Forsamlingshus, 
Østergade 33, 5500 Middelfart

Formanden Svenn Hugo bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

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

2. Formandens beretning

Formanden startede med at gennemgå, hvad foreningen har haft af aktiviteter i det forgangne år. I 
september i København fortalte Jens Mathiesen om det nye samlerområde Digitale kameraer. Det 
første møde i oktober var i Middelfart med loppemarked, miniudstillinger, foredrag af Klaus-Eckard
Riess samt anvisningssalg. Der var god stemning og rigtig god omsætning. Det andet møde i 
oktober var i København. Her fortalte Flemming Berendt og Klaus-Eckard Riess om gamle 
fotografiske reklamer og viste eksempler herpå. Novembermødet i København var en historie om 
svenske kameraer fortalt af Klaus-Eckard Riess. Igen i år var juleanvisningssalget i København lagt 
på en lørdag. Efter ønske fra flere blev der startet med loppemarked før anvisningssalget. Sådan vil 
det nok også blive fremover.

Januarmødet i København var med besøg af Hans Elfelt Bonnesen, der på sin livlige måde fortalte 
om kommunikation og måske også lidt om foto. Første møde i februar var i Middelfart: Først 
loppemarked og et par miniudstillinger. Derefter Johns berømte frokost. Til sidst foredrag af 
Andreas Trier Mørch om at samle på fotografier og foredrag af Brian Mølgård om at scanne 
glasplader. Det andet møde i februar var i København, hvor Klaus-Eckard Riess fortalte om 
Pentacons historie efter 2. Verdenskrig. Københavnermødet i marts handlede om den franske 
opfinder Paul Lachaize. François Marchetti fortalte levende om Lachaizes opfindelser til gavn for 
fotoindustrien.

Ud over disse møder har billedgruppen afholdt fem møder. Billedgruppen bliver større og større, og
der deltager jævnligt medlemmer både fra Vestjylland og Bornholm. Mange emner bliver taget op, 
og flere fra gruppen mødes også, når der ikke er møder. Stor tak til Gerhard Ryding for hans styring
af gruppen.

Derudover har vi fået de tre numre af Objektiv, som vi er blevet lovet. Endnu en gang har vores 
redaktør Flemming Berendt samlet artikler og billeder, så bladet har kunnet blive udsendt. Tak til 
redaktøren for den store indsats. Også en tak til Inger, som har læst korrektur. Samtidig en stor tak 
til de, som har skrevet til bladet, og tak til vore annoncører.

Til sidst en tak til bestyrelsen. John Mikkelsen for hans indsats som kasserer og for sammen med 
Leif Johansen at arrangere møderne vest for Storebælt. Leif Germann og hans hjælper Svend Erik 
Jeppesen for den store opgave, det er at få anvisningssalgene afviklet. Samt Leif Johansen, som har 
opdateret og holdt gang i vores hjemmeside.

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



3. Redaktørens beretning

Flemming Berendt nævnte, at han på grund af sit helbred overvejede at lade sig pensionere. Hvad 
angår Objektiv, skulle man jo så finde en afløser, men umiddelbart havde han ikke selv nogen 
afløser. Sagen er dog blevet vendt til glæde, idet Flemming Berendt havde fået en e-mail fra 
formanden, der havde talt med nogle personer, som Flemming Berendt også selv havde tænkt på.

Det er aftalt med formanden, at Flemming Berendt laver september- og decembernummeret af 
Objektiv. Fra januar 2015 overdrages ansvaret til de nye folk. Flemming Berendt vil give al den 
støtte, han kan til den nye redaktionskomite. Han vil fortsat skrive artikler til bladet og glædede sig i
øvrigt over, at det vil fortsætte med samme layout som hidtil. Han oplyste, at selv om hans 
arkivmateriale senere vil indgå i et studiecenter for nordisk fotografi i Norge, vil det foreligge 
dobbelt, så det også fremover vil kunne anvendes i forbindelse med Objektiv.

Redaktørens beretning og tilkendegivelser blev honoreret med stor applaus.

Formanden supplerede ovenstående med at oplyse, at et dream team på følgende tre personer skal 
afløse Flemming Berendt pr. 1. januar 2015:

Klaus-Eckard Riess, der vil tage sig af artikler
Svend Erik Jeppesen, der vil tage sig af medlemsinformation
Niels-Ove Rolighed, der vil tage sig af det computermæssige med opsætning af bladet

Afslutningsvis efterlyste Flemming Berendt et foto af Brodmans forretning på Strøget i København 
og spurgte, om nogen i forsamlingen kunne hjælpe ham med dette.
 

4. Kassererens beretning

John Mikkelsen sagde til indledning, at han havde været glad for at arbejde i bestyrelsen, men nu 
ville bruge sine kræfter på andre ting. Han vil fortsat sørge for lokaler og frokost i Middelfart.

Derefter omdelte og gennemgik han det reviderede kasseregnskab for året 2013. På indtægtssiden 
var kontingentindtægterne væsentligt større end budgetteret, hvilket skyldes, at betalingsfristen for 
kontingent er rykket frem til medio december. Dette har givet en likviditetsforøgelse i 2013, men 
ændrer selvfølgelig ikke ved den samlede kontingentindtægt for kalenderåret. Endvidere var 
indtægten fra anvisningssalg noget højere end forventet. På udgiftssiden var det især 
medlemsmøder, der udviste en tydelig negativ afvigelse fra budgettet. Dette skyldes de stadig 
stigende udgifter til lokaler i København. Der synes ikke umiddelbart nogen løsning på dette 
problem. Med de samlede likvider på ca. 156.000 kr. har selskabet fortsat god buffer.

Der udspandt sig en diskussion om den regnskabsmæssige uklarhed, der kunne være i relation til 
kontingentafvigelsen. Revisor Willy Thomsen foreslog, at man kunne gøre opmærksom på 
forholdet i en note til regnskabet. Kassereren oplyste at ca. 35.000 kr. af kontingentindtægterne 
vedrørte 2014.

På forespørgsel fra salen oplyste kassereren, at der p.t. er 258 betalende medlemmer, hvilket er et 
fald i forhold til sidste år. Han nævnte dog i den forbindelse, at der i indeværende år kan ses en ny 
og glædelig tendens med balance mellem antal indmeldelser og udmeldelser.



Efter en kort diskussion om muligheden for at finde andre lokaler i København godkendte 
forsamlingen regnskabet med applaus.

Herefter fremlagde John Mikkelsen et budget for 2014, som blev taget til efterretning af 
forsamlingen.

5. Indkomne forslag

Ingen.

6. Valg til bestyrelsen

På valg var Svend Erik Jeppesen og Leif Johansen. Begge genvalgtes med applaus. John Mikkelsen 
havde bedt om at udtræde af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog formanden Jesper 
Bruus Pedersen, der efterfølgende valgtes med applaus.

7. Valg af revisorer

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

8. Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret. 

9. Eventuelt

Efter en kort diskussion om mulighederne for at rekruttere nye medlemmer takkede dirigenten for 
god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Svenn Hugo
Næstformand: Leif Germann Jensen
Redaktør: Flemming Berendt
Kasserer: Jesper Bruus Pedersen
Webmaster og møder vest for Storebælt: Leif Johansen
Bestyrelsesmedlem: Svend Erik Jeppesen

Referat ved Svend Erik Jeppesen 29.04.2014


