
 

 
  

 

      
den 31. august 2016 

 
 
Bestyrelsens beretning for året. November 2015 til oktober 2016. 

 

Efter ekstraordinær generalforsamling i Nyborg den 15 nov. 2015, hvor der skulle vælges formand, næstformand og 

bestyrelsesmedlemmer, hvor der var klubrepræsentanter til stede svarende til 131 stemmeberettigede medlemmer.  

Fungerende kasserer Jørgen Kristensen foretog en hurtig gennemgang af regnskabet, der allered e under den ordinære 

generalforsamling blev gennemgået i detaljer, men på grund af det afgivne mistillidsvotum til bestyrelsen blev referatet 

ikke godkendt ved den lejlighed. Efter gennemgangen blev regnskabet nu godkendt. Den efterfølgende gennemgang af 

budgettet blev ligeledes godkendt, med uændret kontingent, efter et par spørgsmål fra salen. 

 

Umiddelbart ønskede ingen at stille op til posten som formand, og hvis vi ikke kunne vælge en formand, måtte der 

indkaldes endnu en gang, kun med det formål at nedlægge foreningen, sagde JK efter en forespørgsel. Efter en indlagt 

pause blev Peter Carstensen valgt enstemmigt. 

 

Til næstformand blev Torkil Michelsen, Fotogruppen Signatura, valgt enstemmigt  

Jørgen Kristensen, der i perioden, mellem den ordinære og ekstraordinære generalforsamling frivilligt valgte at fungere 

som kasserer, blev valgt enstemmigt, for perioden frem til den ordinære generalforsamling 2017. 

Poul Chr. Jensen blev indvalgt i bestyrelsen for perioden frem til den ordinære generalforsamling 2017, hvor han også 

fortsætter som billedsekretær. Michael Fahlgren, Benny Rytter samt Claus Djervad blev alle tre valgt for perioden frem 

til den ordinære generalforsamling 2016.  

 

Per Valentin pers. Medl. samt Leif Elsborg Alssund Fotoklub blev enstemmigt valgt som suppleanter for bestyrelsen 

frem til ordinær generalforsamling 2016. 

Leif Sørensen valgt som revisor frem til generalforsamling 2016, Steen Kruse Hansen valgt som revisorsuppleant frem 

til generalforsamling 2017.  

 

Efter første møde, var det oplagt at arbejde hen imod at få SDFs hjemmeside op at køre, og intensionerne var at vi 

skulle ha` en helt ny hjemmeside, med nyt design, men da der skulle påregnes en implementeringstid på mellem 6 og 9 

mdr., valgte vi i første omgang at få hjemmesiden op at køre, så den var klar til Den Nationale, dette tog Jørgen 

Christensen sig af. 

 

Vi havde et billeddepot i Aalborg som vi har fået afviklet med gode medlemmers hjælp, scanning og tømning samt 

udlevering af billeder til dem der ville modtage billederne. Depotet blev lukket ved årsskiftet. 

 

Ret hurtigt efter valget, måtte Claus Djervad melde fra af personlige årsager, ind kom suppleant Leif Elsborg, der 

senere overtog web posten. 

 

På generalforsamlingen vedtog vi også at komme med i NFFF (Nordisk forbund for fotog rafi) og som Formand for 

SDF, sidder jeg nu sammen med Michael Fahlgren i styrelsen, og i samarbejde med de øvrige nordiske lande Sverige, 

Norge og Finland er der kommet en 1st Nordic Circuit, der afvikles i efteråret, ligeledes er der mulighed for at lægg e 

billeder ind på et NFFF gallerier. 

 

Det har ligeledes været et stort ønske at få medlemsgalleri på SDFs hjemmeside, og den mulighed er nu til stede, dog 

har vi ikke endnu muglighed for at kommentere hinandens billeder, det kan være det kommer. 

Der er oprettet en side med det fotohistoriske arkiv, alle de gamle billeder kommer ud i nogle reducerede filstørrelser, 

de kan downloades som ZIP filer.  

 

Der har været et problem vedr. FIAP, der på et tidspunkt har ”stjålet” nogle point, en sag hvor vi igennem NFFF har 

forsøgt at skrive et brev til FIAP, det blev ikke helt som vi havde ønsket, men der er dog gjort opmærksom på sagen.  

 

 

 



 

 
  

SDF, vi har vedr. biennaler vedtaget at medlemmer der sender til biennaler, og får dem med, ikke skal betale for de 

print der skal laves, lige som der heller ikke skal betales for SDF titler, og der er heller ikke ekstra betaling til SDF for 

FIAP titelansøgninger. 

 

Vi har haft forhandling med Jesper Koefoed, vedr. kurser, og vi har forhandlet os frem til en medlems rabat på 15%, på 

alle kurser Jesper tilbyder, det er kurser og workshop i speedlite, kunstigt lys i strobist genren, og det kunne være fint 

om vi fik tilbagemelding fra vores medlemmer, om det er noget at arbejde videre med. I øvrigt kan man gå ind på 

fotoworkshop.dk og se hvad han har af kurser. 

 

Fra Udland er der opnået 12 nye FIAP titler i perioden, det største antal i en årrække. Det er hovedsagligt opgradering 

af titler i overbygningen, der er godkendt af FIAP. 

 

Tilgang af nye autorer til deltagelse i internationale saloner er stadig beskeden. 

 

Også i år har vores autorer opnået et stort antal medaljer og diplomer i udenlandske foto saloner, men høsten er 

begrænset til relativ få. 

 

Deltagelse i biennaler og resultaterne er fortsat for beskeden. Det er bestyrelsens indstilling at vi fortsat skal deltage i 

biennalerne. Et nyt koncept for større deltagelse i udvælgelse til biennaler med henblik på bedre resultater er sat i værk 

af Udland, og der er nu oprettet en Biennalegruppe, som gerne skulle gøre at vi kan deltage i alle  biennaler og måske 

også komme lidt længere frem i rækken af placering. 

 

Johnny Blåbjerg Dyg har ønsket at stoppe som tovholder på årbogen, vi takker for det arbejde han sammen med andre 

har udført på bogen, som ny tovholder i år, er Torkil Michelsen, der har valgt folk til udvælgelse af årets billeder i 

årbogen. 

 

Vi har også i bestyrelsen talt om, om man måske kunne opdele det årlige Landsmøde i to, så man afviklede Den 

Nationale og Generalforsamling på to forskellige tider af året, men det er noget der kræver vedtægtsændring, så det blev 

ikke i år. 

 

Vi har ligeledes i bestyrelsen arbejdet på at få en annoncesælger, men uenighed i bestyrelsen omkring kontrakten, 

gjorde at det i denne omgang ikke blev til noget 

 

Sidst, der er for nuværende et medlemstal på 1139 fordelt på 37 klubber med 911 medl. personlige medl. 219 og 9 

æresmedlemmer. Jeg mener det er ca. samme antal medl. som da vi startede året. 

 

                                                                              På bestyrelsens vegne 

                                                                              Peter Carstensen SDF Formand 

 

 

 
 

 

 


