
Beretning 2020 
 
Det har været et turbulent år siden generalforsamlingen maj 2019. 
Vi skulle have haft generalforsamling i maj, men det var ikke muligt, så bestyrelsen har fungeret 
som forretningsmnisterium indtil  nu hvor vi kan holde generalforsamlingen.  
 
Vi havde et efterår som vanlig med et varieret program og ligeledes indtil den 11 marts hvor 
Mettepigen lukke ned for næste alle aktiviteter 
 
Vi skal vel nævne at landsmødet/ den nationale blev afholdt i Vejle i efteråret 2019 sammen med 
Vejen fotoklub. 
Det var et fantastisk arrangement, fin udstilling, foredrag og modelfoto. 
 
Nationale er bedømt, og vi forventer at resultatet snart kommer. Selve arrangementet Landsmødet 
er også udsat til foråret 2021. 
Håber der er mange flere fra AFA der vil deltage. 
 
 
Vi nåede lige at få bedømt Jyske inden og det er vi glade for og det tor jeg også deltagerne i hele 
Jylland er. 
Vi kunne jo så ikke holde det egentlige arrangement pga nedlukningen. Måske kunne vi godt med 
antallet, men at sætte en masse gamle mænd til at køre gennem Jylland, med de risici der er ved det 
kunne vil ikke lægge navn til og derfor valgte vi at aflyse-. 
 
Ligeledes aflyste vi også billedbattle og havde egentlig planlagt den til her i efteråret, men har nu 
udskudt den til foråret 2021 
 
SDF har det godt. De havde slet ikke den medlems tilbagegang som de havde frygtet og det er da 
dejligt. 
De har for øvrigt generalforsamling i Odense 27/9 
 
Festugeudstillingen led også skibbrud i år. Først kunne vi ikke være på Brobjergskolen pga corona 
og så er der gjort et enormt arbejde for at skaffe alternative lokaler og det er lykkedes, 
Vi havde egentlig omdøbt udstillingen til AFAs års udstilling og planlagt den i den første uge i sept 
( festugen – som blev aflyst ) men  det gik også i koks, men vores årsudstiling bliver til noget , 
nemlig i uge 42 i efterårsferien i Loungen i FO byen. 
Om onsdagen kommer Jens fra Mimosa og holer foredrag fra sine rejser. Vi skulle  lave et 
arrangement for at kunne slippe for  huslejen på godt 30000 for den uge 
Vi har valgt at folk kan få deres billeder retur og bruge til 1. interne og så retyurnere dem efter at vi 
har fået 1. interne tilabge 
Håber der er mange der vil slutte op om udstillingsprojektet og stille op som slæbere eller vagter 
under udstillingen 
 
Hvad vi så gør til næste år må tiden vise 
 
Vi har jo igen i rå haft vores miniudstilling i Bruns – jeg synes det var en fin udstilling og jeg håber 
der er mange der har set go nydt den. 



 
Og der skal lyde en meget stor tak til Udstillingsudvalget med Henrik S i spidsen. I har kæmpet og 
det har virkeligt været op ad bakke i år 
 
Programudvalget og bestyrelsen har lavet et synes jeg righoldigt program for efteråret med flere 
eksterne foredragsholdere 
 
 
Sidste år sagde jeg til generalforsamlingen at denne bygning skulle bygges om og det skal den vist 
stadig, men hvornår vides ikke. 
Men jeg tror og håber på vi stadig kan blive her. 
Som I har set er der sket store ting i parken omkring MC og det bliver rigtig spændende at se 
hvordan det kommer til at se ud når det bliver færdig. 
Kom endelig og gå en tur når det er lyst og tak nogle spændende billeder, som er en del af vores 
husleje. 
 
Vi har igen haft besøg af en fotoklub fra Lúbeck. De var her i lørdags og Knud Henrik, Løgager og 
Henrik S,  Kirsten og Jeg underholdt dem: 
Vi er velkommen hvis vi vil lave en tur til Lübeck  
 
Vi har også bedømt billeder fra en klub i Midtengland og det var ganske spændende 
 
 
Tak til medlemmerne for at stort og konstant fremmøde og tak til den øvrige bestyrelse og 
cafebestyreren der har ydet en stor indsats for klubbens drift. 
 
Og tak til Trygve og Kim for den tid de har været i bestyrelsen  
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