
 

LEJRE FOTOKLUB 

GENERALFORSAMLING 15. MARTS 2023  

REFERAT 

Kirke Hvalsø kulturhus kl.19:30 

Formanden, Kristian Skou Olsen, bød velkommen til de 8 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent 

Formanden indstillede Flemming, der blev valgt enstemmigt 

Dagsorden pkt. 2, Valg af referent 

Dirigenten indstillede Klaus, der blev valgt enstemmigt 

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen lovligt indkaldt i overensstemmelse 

med vedtægterne og gav ordet til formanden. 

Dagsorden pkt. 3, Formandens beretning 

Formanden konstaterede, at klubben p.t. har 13 medlemmer. 

Klubben har afviklet 3 fototure til henholdsvis Sporvejsmuseet, Bilmuseet Haaning 

Collection og Skandinavisk Dyrepark på Djursland. 

Klubben har desuden afviklet flere workshops, herunder Skiveskåret Frugt, Screw 

City og TimeLapse. Astrofoto måtte aflyses pga vejret. 

Visse klubaftener har et meget begrænset fremmøde ført til, at planlagte aktiviteter 

ikke kunne afvikles som ønsket. 

Årets Foto 2022 blev afviklet med den energiske Kim Ruberg som dommer. 

Som helhed har det været et godt år, men med begrænset aktivitet. 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev enstemmigt godkendt. 

Dagsorden pkt. 4, Regnskabsaflæggelse 

Kasserer John Nielsen kommenterede det udsendte regnskab og nævnte herunder 

en udgift i forbindelse med ophavsret, samt at posten Indkøb, materiale (kr. 

1442,40) indeholder kr. 400,- , der burde have været bogført under Gaver. 

Med denne kommentar blev regnskabet enstemmigt godkendt.  

 



 

Dagsorden pkt. 5, Indkomne forslag  

Samtidig med udsendelse af indkaldelse til generalforsamling blev udsendt et 

begrundet forslag til Opløsning af Lejre Fotoklub. 

Efter en kort diskussion blev det enstemmigt vedtaget at afvikle Lejre Fotoklub, idet 

bestyrelsen samtidig påtog sig at fortsætte indtil klubbens endelige afvikling i 

sommeren 2023, hvorved forudsættes, at beslutningen bekræftes på den følgende 

(ekstraordinære) generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. 

Dagsorden pkt. 6, Godkendelse af budget 

Det fremlagte budget blev godkendt under forudsætning af, at Lejre Fotoklub 

fortsætter. Nyt forslag til afviklingsregnskab fremlægges på den kommende 

(ekstraordinære) generalforsamling. 

Dagsorden pkt. 7, Fastsættelse af kontingent 

Generalforsamlingen besluttede at stille kontingentbetaling i bero. Medlemmer, der 

har betalt kontingent for 2022 er stemmeberettigede frem til klubbens afvikling i 

sommeren 2023. Såfremt klubbens afvikling ikke bekræftes af den kommende 

(ekstraordinære) generalforsamling, træffer denne beslutning om kontingent.  

Dagsorden pkt. 8, Valg til bestyrelsen  

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt den siddende bestyrelses tilbud om at 

fortsætte indtil klubbens afvikling sommeren 2023 eller i givet fald til den 

kommende (ekstraordinære) generalforsamling. 

Dagsorden pkt. 9, Valg af revisor 

Ulla Hirsch genvalgt enstemmigt. Der blev ikke valgt suppleant. 

Dagsorden pkt. 10, Eventuelt 

(Intet at referere) 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.15 

_______________________  _______________________ 

Klaus Stubkjær, Referent  Kristian Skou Olsen, Formand 

 


