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DFS Landsmøde d.02.Oktober 2021 

DFS’ traditionsrige Landsmøde kunne, efter Coronaaflysningen i april, heldigvis gennemføres 
planmæssigt uden nævneværdige Corona restriktioner. Godt 30 medlemmer var mødt op i 
forsamlingshuset i Middelfart til formiddagskaffe med brød, og tid til en god snak med fotovenner.
Flere medlemmer havde medbragt fotografika til loppe-salg, og på anvisningssalgets borde bugnede
det med de 94 numre som skulle ”hamres igennem” efter generalforsamlingen; så her var rigeligt at 
kigge på og røre ved. Ved ½ tolvtiden bad Leif Johansen om ordet og præsenterede os for et lille 
kameraforedrag omkring en god håndfuld kameraer han havde opstillet på ett bord. Først skulle vi 
dog lige komme med et bud på hvad kameraerne havde til fælles. – Det var en hård nød at knække, 
men Leif kunne så afsløre at samtlige kameraer havde været en udsøgt fiasko / var svære at sælge. 
Og så gennemgik Leif et for et kameraernes triste historie. Et nyt samlerområde havde åbenbaret 
sig! Frokosten fulgte traditionen, og alle kunne gå mætte til generalforsamlingen. Referatet af 
generalforsamlingen kan læses på DFS’ hjemmeside.
Efter en kort pause gik vi i gang med anvisningssalget hvor Andreas svingede hammeren, Leif 
Johansen viste varerne frem, og skrive- og kassearbejdet blev bestyret af Leif Germann og Jesper 
Bruus. Som altid var der tid til sjove kommentarer undervejs. Og som vanligt var der også god 
spredning i priserne. En del kameraer gik for 50 kr. f.eks. EXA, Praktica, Retinette, Zeiss Nettar 
osv. I det øvre prisniveau omkring 1000 kr. f.eks. Mahognikameraer, Nikon F5, Robot.
På billedsiden 8 stk stereobilleder af Elfelt, Fangel mv: 100 kr, Træramme i flere etager til 12 
visitkortbilleder: 150 kr.
Og endelig 5 daguerreotypier med spredning fra 300 kr. over ”hæklende kvinder fra Fanø” til 475 
kr.  til Mads Alstrup, Kjøbenhavn: 1900 kr.
Landsmødet afsluttedes med fælles oprydning. En stor Tak til Leif Johansen for planlægning og et 
vågent øje og hånd for alle dagens detaljer og Landsmødets gennemførelse.



2

Referat af DFS generalforsamling d.02.10.2021

1. Valg af dirigent.
Bjarne Meldgaard blev valgt til dirigent og takkede for valget. Han konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Det blev vedtaget at lægge kontingentfastlæggelse 
sammen med kassererens fremlæggelse af regnskabet.

2. Formandens beretning.
Hvor er jeg dog glad for at se jer alle! Vi er blevet vaccinerede og kan nu slappe mere af. Husk også
at blive influenza vaccinerede! Hurra for det selvom min snusfornuftige kone, der er læge husker på
at koronaen stadig findes og måske vender tilbage her i vintersæsonen. Men end så længe nyder jeg 
dagligt den genåbnede afslappede omgangsform. Jeg er vild med at uddele kram til højre og 
venstre.
Det har været et Anno Horrible år, - for at citere vores Dronning. Et af de mærkeligste i mit liv, 
hvor jeg har vandret rundt i byens gader og parker, for overhovedet at se dem jeg holder allermest 
af. Og hvor jeg har lidt svært af loppemarkeds abstinenser og overhovedet ingen nye fund er 
kommet til. Alle mine sædvanlige jagtmarker har været lukket.

Også har jeg savnet alle jer i DFS, hvoraf mange af medlemmerne er blevet mine venner. Vi har 
ikke set hinanden i et halvt år, for vi blev jo som bekendt tvunget til at aflyse hele forårssæsonen i 
2021 – dvs. ingen møder hverken her eller der. Vi har i løbet af 2020, - i alt afholdt 9 møder mod 
normalt 15 – 16 møder om året.

En god bestyrelse skal diskutere både fremtid og fortid. Fortiden er ikke så indviklet og den omtaler
jeg lige om lidt. Men fremtiden er skræmmende som I vil erfare, når vores kassemester tager ordet 
lige om lidt: vi saver stille og roligt i den gren vi sidder på. Vores medlemstal er konstant faldende, 
og selskabet er alle de seneste år kommet ud med et underskud som antageligt vil vokse. Dernæst 
må vi finde en løsning på problemerne med at finde en ny anvisningssalgsleder. Vores 
anvisningssalg er populære og bidrager med ca. 20 % af selskabets indtægter. Alt bider sig selv i 
halen, for risikoen er at vi i fremtiden kommer til at blive tvunget til at indstille papir-udgaven af 
Objektiv og/eller lade den overgå til en digital fremtid. Her vil jeg også nævne behovet for at finde 
en person der kan overtage arbejdet med stereoregistranten efter Peter Randløvs mangeårige og 
grundige arbejde som nu kan nydes fra vores hjemmeside.

Noget må og skal ske! Dette er derfor en samlet appel fra bestyrelsen til jer alle om at fremkomme 
med forslag – gerne konstruktive.

Forslag fra salen: - At man betaler for hvert møde vi afholder. Nogle medlemmer får udelukkende 
tre blade – dem der deltager i møder må betale mere. Et andet forslag: læg en tallerken frem til 
bidrag ved møderne.
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3. Det reviderede regnskab fremlægges / fastlæggelse af kontingent.
Vores kasserer Jesper Bruus Pedersen fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt. Fra 
nu af og fremover vil regnskaberne kunne ses på DFS’ hjemmeside. Jesper understregede alvoren i 
den tendens vi har set i mange år, at vores medlemstal er støt dalende. I dag er vi 193 medlemmer 
med et tab på 13 personer og 4 ny medlemmer giver det en nedgang på 9 medlemmer i løbet af et 
år. Bestyrelsen har gennemført et par nye besparelser: En afskaffelse af  tlf.penge til bestyrelsen, og 
en nedskæring af mødetiden i Østerbrohuset med en time pr. møde så åbningstiden nu er fra       
kl.18 – 22. Der har fra tid til anden været forslag om at hæve kontingentet, men bestyrelsen vurderer
at det er en stakket fordel som hurtigt vil blive udhulet af medlems udmeldinger. Så bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent, hvilket også blev godkendt.

4. Afstemning om indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg til bestyrelsen.
Leif Germann Jensen, Klaus-Eckard Riess og Ann Vibeke Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen.

6. Valg af 2 revisorer.
Willy Thomsen og Lars Schönberg Hemme blev genvalgt.

7. Evt. 
-   Der blev efterspurgt om DFS har en informations flyer. Der findes ikke nogen ny og opdateret 
flyer, men ideen er hermed givet videre til bestyrelsen m.fl.
-   Ann Vibeke fortalte om sin offentlige facebook side: ” gruppe for History of Photography”med 
ca.1300 interesserede medlemmer, og slog til lyd for at nogle ville lave en tilsvarende offentlig 
gruppe for kamerainteresserde, - også med link fra DFS’ hjemmeside.
-   Kasper nævnte 2 store analog grupper og vil videregive en kort tekst til Leif J. og redaktionen.
-   Ros og Tak til Objektivs redaktion: Dejligt blad og god fornyelse.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Referat ved Tune Laug 


