Referat af generalforsamlingen 1. juni 2016.
1.

Valg af dirigent.
Ole blev valgt som dirigent.

2.

Valg af referent.
Thomas blev valgt som referent.

3.

Bestyrelsens beretning.
William læste formandens beretning op.
Du kan læse formandens beretning via dette link: Formandens beretning 2016

4.

Regnskab
Regnskabet blev læst op af vores kasserer Allan.
Bemærkninger.
Kjeld; hvornår får vi de ekstra penge tilbage som vi har indbetalt til SDF i forbindelse med
SDF flyttede kontigentperioden 3 måneder frem.
Allan; når vi melder os ud.
Regnskabet blev godkendt.

5.

Forslag

a)

Udflugt til Mønsted Kalkgruber.
Der blev diskuteret om der er for langt til en dagsudflugt, overnatningsmuligheder og
at kalkgruberne er oversvømmet.
Forslaget faldt.

b)

Udflugt til Hven med skib fra Havnegade.
Kun 4 stk. vil, så forslaget kommer ikke på programmet i denne omgang.

c)

Rengøring af lokale ved hvert 4. møde.
Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen finder en løsning til en turnusordning.

6.

Fastsættelse af kontigent - Herunder finansiering af bogprojekt.
Der blev diskuteret meget frem og tilbage, og der var flertal for følgende:
Vi betaler fremover 100 kr. til den årlige julefrokost.
Kontigentet hæves midlertidigt til 400 kr.

7.

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
Indmeldelsesgebyret fastholdes på 0 kr.
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8.

Valg af bestyrelse.
William modtog genvalg som formand
Ole modtog genvalg som næstformand.
Nils modtog genvalg.
Thomas blev valgt ind i bestyrelsen, da Kirsten ikke modtog genvalg.
Allan modtog genvalg som kasserer.

9.

Valg af suppleanter til bestyrelse
Ulrik modtog genvalg.
Inge modtog valg

10.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Per modtog genvalg som revisor.
Ib mdtog valg som revisorsuppleant.

11.

Valg af tema til temakonkurrence.
Det næste tema til den årlige temakonkurrence, bliver ”landkab”.

12.

Eventuelt.
Tony spurgte om hvorfor klubben ikke udstiller flere billeder end den gør.
Bestyrelsen svarede, at der ikke er mange steder tilbage i kommunen der er egnet til
fotoudstilling, og tidspunkter vi for lov til at udstille, ligger i sommerferien.
Men bestyrelsen arbejder videre for at finde steder.
Claus spurgte mere ind til vores fotobog.
Bent, der er i bogudvalget, forklarede, at vi får to sammenhængende sider hver, og for at
kunne nå det hele, skal medlemmerne aflevere 2-4 billeder plus eventuel tekst, senest den
1. september.
Bogudvalget sætter sig sammen for at finde stil og layout til bogen.

Taastrup d. 5. juni 2016.
Thomas Peter Stanzel.
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