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Corona. 

Jeg vil starte med, at byde jer alle sammen velkommen. 

Man kan ikke ligefrem sige, at året 2021 startede godt set med Solrød Fotoklubs briller  

Sidst i maj blev AFC genåbnet dog med begrænsninger, som krav om at man skulle have et 
gyldigt Coronapas, der var afstandskrav på 1-2 meter, desuden var der et max antal for hvor 
mange personer der måtte være i lokalet. 

Sommeren nærmede sig - vi skriver juni måned og til stor glæde for mange, så forsvinder 
mundbindet og vi kan atter trække frisk luft og se alle smilene. 

Bestyrelsen afholdt sit første møde den 16. juni 2021, og i den resterende del af året afholdes 
yderligere tre møder. 

Det lykkes først af afholde generalforsamlingen vedrørende 2020 i september måned. 

I december går det igen galt. Corona smitten stikker helt af, hvilket bl.a. medfører, at aktiviteter i 
AFC bliver lukket ned. 

Nyt TV i lokalet: 

Sidst på året erfarede bestyrelsen, at Spar Nord Fonden - i anledning af, at der skulle åbne en 
Spar Nord Filial i Solrød - ville udlodde 10 x DKK 10.000 som alle foreninger i Solrød kunne søge. 
Foreningerne blev opfordret til, at indsende et projekt, der beskrev hvad pengene skulle bruges til.  

Bestyrelsen indsendte en ansøgning, hvori vi fortalte om klubbens ønske til en større og teknisk 
mere avanceret skærm til visning af medlemmernes billeder og ikke mindst til brug ved 
undervisning i anvendelsen af programmer til billedredigering. Det blev anført, at en ny skærm ville 
blive ophængt i det lokale, som i AFC er stillet til rådighed for klubbens møder. 

Desuden fortalte vi om vores arbejde - bl.a. vores mange udstillinger m.m. som er til stor glæde for 
Solrøds borgere. 

Som I nok alle formodentlig ved, var vores projekt blandt de 10 som blev udvalgt, og donationen 
blev overrakt af formanden for udvælgelseskomiteen - tidligere borgmester Niels Hørup ved en 
sammenkomst hus Spar Nord i efteråret 2021. 

TV skærmen blev indkøbt og vi rettede derfor henvendelse til personalet i AFC, dette med hensyn 
til, hvordan vi skulle forholde os vedrørende nedtagning af den gamle skærm samt ophængning af 
den nye. 
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Poul-Henrik og undertegnede blev efterfølgende kaldt til møde med den nye ledelse i AFC ”Helene 
Phil”, som præsenterede et regelsæt vedrørende brugen af Solrød Kommunes lokaler. 

Hun meddelte os, at såfremt vi havde skærme eller andre ting hængende eller stående i lokalet, 
skulle disse være tilgængelige for alle brugerne af lokalet, dette selvfølgelig også vores 
nyindkøbte TV skærm. Dette ifølge regelsættet, som vi fik udleveret. 

Det var noget af en overraskelse, idet klubben i sine mere end 25 års eksistens aldrig tidligere 
havde fået stillet et sådant krav 

Vi henviste til regelsættets punkt “Depotrum og rekvisitter” på side 19, hvor det bl.a. fremgår, at 
foreningsudstyr til foreningsaktiviteter har fortrinsret til tildelt depotplads (skabe) - Her tilbød vi at få 
bygget et smalt skab til TV’et. Desuden nævnes det, at rekvisitter skal godkendes af 
driftspersonalet. 
Vi gjorde Helene opmærksom på, at de rekvisitter Solrød Fotoklub har stående og hængende i 
lokale 1 og tidligere benyttede lokaler, for flere år siden er opsat af personalet i AFC/Kommunens 
teknikkere og det må derfor alt andet lige antages, at være godkendt for år tilbage.   
Desuden fremhævede vi, at det af side 21 i samme regelsæt fremgår, at Administrationen 
forbeholder sig retten til at ændre nærværende regelsæt løbende, for at tilpasse det de faktiske 
forhold, og det var jo netop dette klubben her anmodede om. 
Det blev yderligere af ledelsen anført, at AFC alene kan tilbyde kommunefinancierede 
skærmfaciliteter i to lokaler. 
I relation hertil tilbød vi, at Aktivitets- og Frivilligcenteret - uden beregning - kunne overtage den 
ene af klubbens to nuværende storskærme til opsætning i et andet lokale, samt at den anden af 
klubbens skærme i lokale 1 frit kan benyttes af andre brugere, hvilket umiddelbart ville fordoble 
antallet af lokaler med denne facilitet. Dette selvfølgelig med kommunen som ansvarlig i tilfælde 
af, at udstyret ødelægges, men også dette blev afvist med henvisning til regelsættet.

Her står vi så i marts 2022. 

Bestyrelsen har derfor besluttet nu at udarbejde en henvendelse til formanden for Kommunens 
Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg med beskrivelse af problemstillingen og sagens aktuelle stade. 
Dette med henvisning til den af byrådet/kommunen nedfældede politik på området, som vi ikke 
mener er efterlevet i denne sag.  

Hjemmeside: 

Den af Vagn Holgaard udarbejdede hjemmeside er på plads og hvis Vagn ikke har været på besøg 
hos jer jer, kigger han formentlig nok snart forbi. Der skal herfra lyde en stor tak til Vagn for det 
store arbejde han har ydet vedrørende hjemmesiden. Der skulle være et link til denne på, hver af 
holdenes sider på computeren.  
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Fælles mapper: 
Der er blevet oprettet fællesmapper på computeren, disse mapper er der fra alle holds sider fuld 
adgang til, således at der kan lægges info, billeder m.m. ind og disse kan efterfølgende slettes. 

Dette med henblik på bl.a. fælles fotokonkurrencer, fototure, fælles projekter og hvad der end 
måtte komme af ideer fra holdene. 

Så vi skal alle huske, at få slettet eventuelle projekter vi har lagt ind i mappen. 

Plancher/Udstillinger 

Det er aftalt, at de plancher klubben fremstillede til kommunens 50-års jubilæum i 2020 vil blive 
udstillet i AFC. 

I september måned havde Poul-Henrik og jeg på vegne af bestyrelsen et møde i kommunens 
Tekniske Forvaltning, hvori også en repræsentant for Jersie Strands Grundejerforening deltog. 
Emnet for mødet var en planlagt fornyelse af plancherne på Staunings Ø. Både Jersie Strands 
Grundejerforening og kommunen ønskede klubbens medvirken til fremskaffelse af aktuelt 
billedmateriale hertil. 

For nylig er der fra kommunens side fremkommet en specificeret ønskeliste, hvilken er tilgået de 
respektive fotogrupper, og så må vi se om der er noget af det indkomne materiale, som finder 
nåde hus de involverede parter. 

Jeg regner med, at udstillingsudvalget vil give en kort status på gennemførte, igangværende og 
eventuelle fremtidige udstillinger, samt på mulige udstillingssteder. 

Jeg vil slutte med, at takke bestyrelse og suppleanter for et godt samarbejde. 

Inden jeg overlader bestyrelsens beretning til generalforsamlingen skal jeg lige høre om der er 
nogle fra holdene der kunne tænke sig og sige et par ord om, hvad  de har lavet i 2021. 

Formand: Per Hauge

Tlf. 20 55 50 17


Aktivitets-og Frivilligcentret

Solrød Center 85


2680 Solrød Strand	  

CVR.nr: 38472445

info@solrod-fotoklub.dk

www.solrod-fotoklub.dk

mailto:info@solrod-fotoklub.dk
http://www.solrod-fotoklub.dk

