Referat af generalforsamlingen i Danmarks Fotomuseums Venner på Herning Bibliotek den
13. maj 2019.
Formanden Steen Sig Andersen bød velkommen og gik over til det første punkt på dagsordenen:
1) Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Keld Nielsen.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved udsendelse af brev/mail dateret
2. april 2019.
2) Godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
Formanden Steen Sig Andersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2018:
Arbejdet i Danmarks Fotomuseums Venner har det sidste år været meget begrænset, da Danmarks
Fotomuseum som bekendt lukkede ned for de fysiske rammer med udgangen af 2017.
Danmarks Fotomuseum eksisterer stadig som en selvejende institution, men uden offentlige
tilgængelige lokaler.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne bevare venneforeningen, så længe Danmarks Fotomuseum
eksisterer, men ser ikke det store behov for at være aktive på nuværende tidspunkt.
Dette kan selvfølgelig ændre sig, når og hvis Danmarks Fotomuseum igen bliver aktiv, på den ene
eller anden måde. Men indtil da, vil vi fra bestyrelsens side foreslå at sætte foreningen på ”stand by”,
indtil en anden situation foreligger.
Derfor er der, med rigtig god hjælp fra Bjarne, udarbejdet et forslag til fremlæggelse og vedtagelse
på generalforsamlingen.
Venneforeningen vil fremadrettet bruge Danmarks Fotomuseums hjemmeside til kommunikation fra
bestyrelsen.
Som afslutning vil jeg gerne som formand takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3) Godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det forløbne år.
Kassereren Kjeld Jensen gennemgik regnskabet for 2018. Indtægter udgjorde kr. 0,00. Udgifter:
gebyr udgjorde kr. 300,00. Resultatet for 2018 var et underskud på kr. 300,00. Aktiver pr. 31-12-2018
udgjorde kr. 218.638,69. Regnskabet blev godkendt.
4) Forslag til foreningens arbejde for det næste år.
Generalforsamlingen besluttede af dagsordenens punkt 4 og punkt 6 behandles samlet.
Fra bestyrelsen var der kommet følgende forslag til en ekstra paragraf 11a i vedtægterne:
Da, Danmarks Fotomuseum fysisk er lukket og samlingen er opmagasineret, vil bestyrelsen for
venneforeningen sætte sine aktiviteter i bero.
Vi mener ikke, at det er relevant at være aktiv, så længe, der ikke foreligger nogle konkrete
fremtidsplaner for Danmarks Fotomuseum, som Venneforeningen kan arbejde for.
Venneforeningen vil selvfølgelig træde til såfremt, der skulle blive brug for økonomisk støtte eller
anden praktisk hjælp i forbindelse med etableringen af et fotomuseum i en ny form og konstellation.
Foreningen vil ikke længere opfordre til frivillige bidrag før end, der foreligger klare linjer for
Danmarks Fotomuseums fremtid. Der udsendes foreløbigt ikke noget skriftligt materiale fra
Venneforeningen.
Ligeledes vil der ikke blive indkaldt til generalforsamling før, Danmarks Fotomuseums fremtid er
afklaret.

Bestyrelsen betragter betalere af frivillige bidrag fra 2016 og fremefter som medlemmer af
Venneforeningen.
Kommunikation fra Venneforeningen vil fremover foregå på Danmarks Fotomuseums hjemmeside:
www.fotomuseum.dk
Der vil fortsat være en bestyrelse i Venneforeningen. Det vil være den, der vælges på
generalforsamlingen den 13. maj 2019.
Ifølge vedtægterne var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig til vedtagelse af tilføjelsen til
vedtægterne. Der vil derfor blive indkaldt til ny generalforsamling for vedtagelse af
vedtægtsændringen.
5) Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for det næste år.
Bestyrelsen foreslog, at der fremover ikke udsendes indbetalingskort og hermed opkrævning af
kontingent. Der forelå derfor ikke noget budget.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.
Til medlem af bestyrelsen valgtes: Klaus Lytzhøft, Steen Sig Andersen og Bjarne Meldgaard.
8) Valg af suppleant til bestyrelsen.
Harvey Hansen og Hans Rosbjerg blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor.
Anders Borg blev genvalgt til revisor for foreningen.
10) Eventuelt.
Keld Nielsen orienterede generalforsamlingen om Danmarks Fotomuseums bestyrelses
sammensætning.
Fotomuseets bestyrelse arbejder i øjeblikket på at få udarbejdet et prospektmateriale med et bud på
et fremtidigt fotomuseum. Materialet skal bl.a. bruges som en kontakt og døråbner til fremtidige
samarbejdspartnere.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.
Herning, den 15. maj 2019

Bjarne Meldgaard
Sekretær

Keld Nielsen
Dirigent

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umiddelbart efter generalforsamlingen den 13. maj 2019 konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Steen Sig Andersen, kasserer: Kjeld Jensen og sekretær: Bjarne Meldgaard.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Klaus Lytzhøft, Keld Nielsen og Dagfin Wagner.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hermed indkaldes der til generalforsamling i Danmarks Fotomuseums Venner,
mandag den 24. juni 2019, kl. 19.30 hos Steen Sig Andersen, Kastanieallé 36, Kolding.
Dagsorden:
Vedtagelse af det på generalforsamlingen den 13. maj 2019 fremsatte tillæg § 11a til vedtægterne.

