
Esbjerg Fotoklub d. 16.03-22  

Konstituerende bestyrelsesmøde:   

Følgende var fremmødt.  
Carina kryger Rønberh  (Tidligere formand)  
Juli Behrent Bexkens (Web ansvarlig)  
Mogens Thomsen (tidligere Sekretær)  
Palle Nielsen (Tidligere Kasser)  
Martin B Paulsen (Suppleant)  
Claus Madsen  
Troels Kragsig Thomsen (Suppleant)  
Mads-Peter (Tidligere Suppleant) var desværre ikke tilstede  

 Den nye endelige bestyrelse er som følger.  

Formand  Carina Kryger Rønbjerg 

Næstformand  Martin B Paulsen 

Billede sekretær  Mads-Peter Glass 

Sekretær  Mogens G. Thomsen 

Kasser  Palle Nielsen 

Suppleant  Claus Madsen 

Suppleant  Troels Kragsig Thomsen 

Webmaster  Juli Behrent Bexlens 

  

 

Gennemgang:  
Formandens “To do liste”.  

Hvor vil vi hen med klubben? Hvad ønsker vi der skal ske i klubben? Hvad ønsker vi af os selv 
og  suppleanterne? Hvad ønsker vi af medlemmerne? Og hvor vil vi hen med fotoklubben?  

De sidste 2 år har været ret turbulente i klubben og det skal der rettes op på. 
Og mottoet lyder “Der skal være plads til alle med interessen for 
fotografering”  



Klubben skal strømlines så den er til glæde for alle dens medlemmer, det sig være ældre som  yngre, 
der skal være plads til nye tiltag som der i øjeblikket arbejdes rigtig meget på og selvfølgelig  skal 
der være plads til den mere konventionelle indgang til fotograferingen.  

Der skal tages hånd omkring teknik, fototure og eksperimenter det sig være ude af huset eller 
i  studiet.   
Samtidig vil der blive knyttet et stærkere bånd til de omkringliggende klubber for et større og 
bedre  fællesskab som helt naturligt ville kunne bunde ud i større og bedre foredragsholdere, her 
tænkes  der i kr. og øre.  

Tilgang i klubben vil være for alle, danske som udenlandske.  
Der blev talte en del om, at fotoklubben var varm, skøn og rummelig for alles ønsker og 
ideer,  klubbens koncepter fortsættes, men vil langsomt blive udbygget, for at omfavne foto 
verdenens  alsidighed.  

Programudvalget er endnu ikke fastsat.  
Der foreligger dog et færdigt program frem til sommerferien.  

Lørdags arrangementer og ud af huset samt foredrag.  
Den 23.03 arrangement i samarbejde med Varde fotoklub. Mødested - Warwik Bryghus, 
Vestervold  18B, Varde, i modtager en mail herom med flere informationer.   

Tur ideer:  
Hamborg tur, bliver omsat til en Sommertur?  
Randers Regnskov  
Givskud dyrepark evt. i Maj-Juni  
Århus tur v/Juli som tovholder  

Foto Ideer:  
Ishockey  
Ballet  
Havne tur  
Natur ture  

Samtidig må der gerne af medlemmer af fotoklubben, laves spontane fototure.  

Samarbejde:  
Der indledes et samarbejde med Fotoklubben i Varde, Ribe og Vejen  

Bestyrelsen vil lægge for med et godt initiativ.  

Der vil blive lavet et samarbejde med Esbjerg kommune omkring svampen i vore vinduer. 
Ændring af loftet i mødelokalet (for bedre akustik) tilrettelæggelsen stadig under 
udarbejdelse.  

Tysk fotoklub (München):  
Her har man forespurgt, om vi ville foretage en bedømmelse af deres konkurrence billeder, hvilket 
vi  har tilsagt. Billederne vil være klar d. 26. April, og skal fremlægges over Zoom d. 2. Maj  

Evt. kunne man fremadrettet arrangere en fototur til München.  

Næste møde ikke aftalt.   



Med venlig hilsen  
Bestyrelsen  
Esbjerg Fotoklub 
 


