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     Århus  den 28/8 2020 
Referat fra ordinær generalforsamling i AFA 2020 
Onsdag den 16/9 2020  kl 18,30 i klubbens lokaler 
 
1) Valg af dirigent og referent 

• Henrik S Nielsen valgt til dirigent, Uffe Hagen til referent. Dirigenten kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovlogt indkaldt og beslutningsdygtig.  

2) Bestyrelsens beretning  
• Formanden fremlagde beretningen (bilag 1) 
• Enstemmigt vedtaget 

3) Fremlæggelse af klubbens regnskab  
• Kassereren fremlagde regnskab (bilag 2) 
• Enstemmigt vedtaget 

4) Fastsættelse af kontingent 
• Uændret kontingent Kr 300,- pr halvår for aktive medlemmer, Kr 80,- pr halvår for passive 

5) Indkomne forslag   
• Ingen forslag modtaget 

6) Valg af:  
Bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er 
 
Finn Jacobsen villig til genvang   genvalgt 
Uffe Hagen Nielsen villig til genvang  genvalgt 
Jørgen Stubtorft  villig til genvang   genvalgt 
Ole Klintebæk  villig til genvang / genvalgt 
Kim Almsten udmeldt af klubben 
Bo Pedersen villig til genvang   genvalgt 
Thomas Christensen   valgt som nyt medlem af bestyrelsen 
 
 
Suppleanter 
 
Peter Båtz  villig til genvang genvalgt 
Trygve Ravn:  Ønsker ikke genvalg 
Inge Sellinge   valgt som ny suppleant  
 

      Revisorer 
 

Inge Selling Jensen kunne ikke genvælges 
Sven Højer   genvalgt 
Kent B Nielsen   valgt som ny revisor 
 
Revisorsuppleanter 
 
Kent B Nielsen kunne ikke genvælges 
Jørgen Fusgaard   valgt som ny suppleant 

 
7) Interne konkurrencer antal tema og kategorier 

 
Bestyrelsen foreslå at der konkurreres i fire kategorier Monokrome, farvepapir, digital monokrome og 
digital farve der må indleveres op til to billeder pr kategori pr fotograf 
Ingen tema 
• Vedtaget enstemmigt 
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8) Telefontilskud til bestyrelsen:  
Forslag: 300 Kr. til bestyrelsesmedlemmer og 400 til formand 
• Vedtaget enstemmigt 

 
9) Årsudstillingen. Valg til udstillingsudvalg 

• Knud Henrik Sørensen 
• Kent B Nielsen 
• Peter Båtz 
• Henrik S Nielsen (tovholder) 
• Tom Pallesen 

 
10) Valg til programudvalg 

• Peter Båtz (tovholder) 
• Peter Brandt 

 
11) Evt  

Herunder medlemmernes forslag til Forårets program. 
• Henrik S Nielsen efterlyser større villighed til at tage vagter ved udstillinger 
• Der skal rykkes for at få indsendt billeder til censureret udstilling i Bruuns 
• Vi har 125 års jubilæum næste år, ideer til markeringer efterlyses 

 
 

 


