
Referat af DFS Generalforsamling 
d. 23.04.2022  

1.  Valg af dirigent
Bjarne Meldgaard blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
Det var med stor sorg, at vi kort efter vores landsmøde i oktober 2021 modtog det triste budskab, 
at vores mangeårige formand Andreas Trier Mørch var død. Andreas var meget dedikeret til 
fotografika - især de gamle fotografier - og han delte gerne sin entusiasme og viden med os alle. 
Andreas havde gennem årene skabt en stor og meget fin samling af gamle fotografier, som bl.a. 
skribenter og foredragsholdere fik stor glæde af i form af kopier i god kvalitet.

Når vi ser på medlemsaktiviteterne i en coronatid, er det opløftende at kunne konstatere, at vi 
siden i sommer har kunnet gennemføre samtlige arrangementer og mødeaftener uden aflysninger.
Foredragene spænder vidt i emnevalg, og det kan man læse mere om i referaterne i Objektiv. Jeg 
vil dog fremhæve et helt specielt teoretisk og praktisk foredrag, nemlig Henrik Wichmanns 
demonstration af den gamle og besværlige vådpladeteknik – en fantastisk oplevelse - 
anskueliggjort ved at vore to redaktører, Ann Vibeke Knudsen og Klaus-Eckard Riess, blev aftaget 
og fremkaldt! 

En forening som Dansk Fotohistorisk Selskab er ret omfattende, når man kigger nærmere på, hvad 
der skal til for at holde foreningen kørende. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at rette 
en STOR TAK og ANERKENDELSE til alle de frivillige, der aktivt har bidraget med ord og handling:
Vi kan begynde med os selv. Tak til alle DFS’s medlemmer for interesse, vidensdeling og aktivt 
fremmøde, og ikke mindst kontingentbetalingen, som dækker ca. 80 % af foreningens udgifter.
Men mange har været med: Benefice, arv. Foredragsholdere og referenter. Skribenter til Objektiv 
samt bidragsydere med gamle fotografier og billeder af kameraer mv. Bladredaktionen med 
redaktører og layouter. Annoncører i Objektiv. Webmaster, som bl.a. vedligeholder og forbedrer 
vores hjemmeside og forbereder møderne vest for Storebælt. Anvisningssalgsleder, auktionarius, 
”løbere”, regnskabsfolk ved anvisningssalg og skrotsalg. Hele bestyrelsen med formand, 
næstformand og kasserer. To revisorer. Har jeg glemt nogen?

EFTERLYSNING:  Flere foredragsholdere, flere skribenter indenfor fotografika, specielt 
kamerasiden og flere referenter, som vil tage referater af medlemsmøderne til Objektiv.
Som I kan se i vores flotte medlemsblad Objektiv, har vi gennem årene nydt godt af dygtige 
foredragsholdere, skribenter og referenter, men vi har også trukket hårdt på flere af dem, så 
derfor denne henvendelse, som også skal være med til at sikre bredden og variationen i vores blad
og på vores medlemsmøder.



Redaktionen, Niels-Ove Rolighed redegjorde for, at redaktionen har besluttet sig for en ny 
administrativ opdeling af arbejdsopgaverne. Da Klaus-Eckard Riess bliver formand for Dansk 
Fotohistorisk Selskab, overtager Niels-Ove det redaktionelle ansvar for Objektiv. Efterfølgende 
består redaktionen af Klaus-Eckard Riess, Ann Vibeke Knudsen og Niels-Ove Rolighed, som 
tilsammen står for bladets indhold. Klaus leverer både egne artikler og artikler skrevet af andre 
indenfor sit område og Ann Vibeke tilsvarende indenfor fotohistorien. Klaus står for sikring af 
foredragsholdere til møderne i København, Gerhard Ryding for foredragsholdere i billedgruppen 
og begge sikrer, at der tages referater.  Møderne i Middelfart bestyres fortsat af Leif Johansen. 
Anden medlemsorientering i Objektiv løses ad hoc i samarbejde med bestyrelsen i DFS.
Webmaster, Leif Johansen gjorde opmærksom på vores hjemmeside, og slog et slag for 
hjemmesidens ”Forum” – prøv at lukke op og gå på opdagelse der.

3. Det reviderede regnskab fremlægges / fastlæggelse af kontingent 
Jesper Bruus Pedersen gennemgik det reviderede regnskab for året 2021. Regnskabet ser 
”fremragende” ud, med et overskud på 9.187 kr., som desværre skyldes Corona-aflysninger af 
møder i 2021. Foregående års trend fortsætter ærgeligt nok med dalende medlemstal, således var 
der med udgangen af 2021, trods nye medlemmer, en nettoafgang på 14 medlemmer. Et lyspunkt 
er, at Østerbrohallen har nedsat beløbet for lokaleleje, og det vil betyde en besparelse på ca. 
10.000 kr. om året. Alt i alt må vi regne med et underskud på 25.000 kr. i 2022. Regnskabet blev 
godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent hvilket også blev godkendt.

4. Indkomne forslag.  
Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra John Chr. Mikkelsen, som selv læste sit forslag op. 
Forslaget vedrører foreningens økonomiske situation pga. det faldende medlemstal. Forslaget går 
ud på, at medlemmer, der deltager i foreningens møder, betaler en mødeafgift pr. deltagelse. 
Bestyrelsen har diskuteret forslaget, og alle var enige om, at vi ikke kan gå ind for det af flere 
årsager. Bl.a. er det for upraktisk, vores kasserer har rigeligt at lave omkring anvisningssalg og 
skrotsalg. Bestyrelsen er også bekymret for, om en afgift oven i egentransport og P afgifter vil 
medføre en nedgang i antal mødedeltagere. Medlemsmøderne øst og vest for Storebælt har en 
vigtig social funktion omkring vores fælles hobby. Så vi skal ikke ødelægge en funktion for at redde
en anden: økonomien/bladet. Ann Vibeke har gode erfaringer med at søge tilskud til en lignende 
publikation fra Velux fonden, og anbefalede denne mulighed til bestyrelsen. Det indkomne forslag 
blev sat til afstemning og resultatet var, at 3 stemte for og 24 imod. 

5. Valg til bestyrelse.
Jesper Bruus Pedersen og Leif Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. Jacob Nielsen og Niels-Ove 
Rolighed blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Herefter blev de to mangeårige 
bestyrelsesmedlemmer, Leif Germann Jensen og Tune Laug, takket af bestyrelsen og DFS med hhv.
en boggave og en vingave.



Bestyrelsen udnævnte Leif Germann Jensen til æresmedlem for hans godt 20-årige og 
ekstraordinært krævende post som anvisningssalgsleder, ledsaget af en lille tale og æresbevis i 
glas og ramme.

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

7. Eventuelt.
Bestyrelsen har fundet frem til en løsning på den vanskelige opgave med at finde en ny 
anvisningssalgsleder. Løsningen bliver i første omgang så enkel som mulig. Noget af den service, 
som Leif Germann i årevis har ydet, har vi måttet skære væk. Det gælder bl.a. opbevaringen af 
anvisningssalgsvarer, det må sælger/evt. arvinger selv stå for. Og eventuelle kommissionsbud, 
afhentning og afregning af købte varer, må man få et andet medlem til at hjælpe sig med.
Alle DFS medlemmer kan være med, man mailer eller brev-sender blot sin liste med varer til Niels-
Ove Rolighed, som herudfra sammensætter den endelige anvisningssalgsliste, som han sætter i 
Objektiv og mailer videre til vores webmaster Leif Johansen. 
Nogle medlemmer efterlyste om der var mulighed for at sende billeder med, og jeg har 
efterfølgende fået bekræftet, at dette bliver muligt. Den fuldstændige ordlyd af den nye 
organisering af anvisningssalgene vil blive bragt i september nummeret af Objektiv og på DFS’s 
hjemmeside.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen  konstitueret sig således:

Klaus-Eckard Riess: Formand og redaktionsmedlem
Jesper Bruus Pedersen: Næstformand og kasserer
Leif Johansen: Webmaster og ansvarlig for møder vest for Storebælt
Ann Vibeke Knudsen: Bestyrelses- og redaktionsmedlem
Jakob Nielsen: Bestyrelsesmedlem
Niels-Ove Rolighed: Bestyrelsesmedlem og redaktør af Objektiv"

Der deltog 36 medlemmer i Generalforsamlingen.
Referat ved Tune Laug. 


