Bestyrelsesmøde Naturephotos d. 8. oktober 2011, kl. 13- 17 i Kalvehave.
Dagsorden:
12.30- 13.00 Ankomst
13.00 Status for siden. (Orientering.)
1. Økonomi. Bjarne fremlægger regnskab. Kontoudskrifter mm. Fungerer dobbeltkontrollen
med to personer som økonomisk ansvarlige.
-Regnskab – vedhæftet slutningen af dette dokument..
-Det er vedtaget, at Jens Stolt som formand skal have adgang til kontoen via netbank på lige
fod med Bjarne.

2. Data. Frank Joe orienterer om server, host og backup. Vedtagelse af plan B.
-Frank laver jævnligt back-up, så det er muligt at flytte siden, i tilfælde af at udbyder lukker
ned. Frank laver en vejledning til flytning af siden, så vi ikke er helt lost, hvis han
forsvinder. Andre muligheder for hosting - heriblandt egen server - diskuteres.
-Brugere skal ikke kunne skrive PM’s til brugere, men godt til medlemmer. Medlemmerne
skal kunne skrive PM’s til alle.
-Studie-”tick-boxen” aktiveres for medlemmer.

3. Vedtagelse af en backup og migrationsstrategi. Ejerskab for kode.
-Backup se pkt.2.
-Koden er Franks, men foreningen har brugsret til den også fremadrettet. Dataene er
foreningens.

4. Vedtagelse af køreplan for overgang fra admin styret til CMS styret.
- 1. skridt er kursus senere i dag.
- CMS-modulet lægges ind på testsiden, så vi kan øve os der.

5. Bestyrelsesmedlemmernes mening om sites udvikling.
-Jens: Det går godt.
-Bjarne: Tendens til mere natur og mindre foto. Går andre steder hen for at se billeder der
inspirerer.
-Frank Joe: 2 succeskriterier: Gode billeder og mange brugere. Billederne halter måske lidt,
men brugerne er en succes. Kriterierne er modstridende.

-Lars: Mest positivt. Lidt for få medlemmer i forhold til brugere.
-Steen: Siden fjerner sig fra Steens oprindelige mål.
-Aynia: Lidt enig med Bjarne. Mange af de samme slags billeder. Kreativiteten mangler.
-Rune: For mange mellemgode billeder af det samme – dermed ”forsvinder” de gode. Men
kvalitet faktisk på niveau med NFDs konkurrencebilleder. Og mindre rygklapperi end på
mange andre sider.

13.30 Vedtægter. (DebatBeslutning)
1. Generalforsamling. Med evt. valg af bestyrelse. Ønsker vi en generalforsamling
Lang diskussion over frokosten. Det kræver vedtægtsændring og er et valg om
generalforsamlinger fremover. Det er vedtaget at bestyrelsen arbejder frem mod en
generalforsamling i 2012. Vi ønsker at lave generalforsamling i forbindelse med et andet
arrangement med overnatning. Vedtægtsændringen skal formuleres i retning af: Bestyrelsen
vælger hvornår det er tid til generalforsamling.
2. Økonomi ved nedlæggelse af foreningen.
Det er besluttet, at i tilfælde af foreningens nedlæggelse skal et eventuelt overskud
øremærkes til tilskud til bygning af et fotoskjul i et offentligt tilgængeligt naturområde.

3. Bestyrelsens handlekraft. Oplæg ved Bjarne.
Bestyrelsen har ikke altid reageret hurtigt nok. Hvis respons ikke opleves som effektiv nok
skal vi være bedre til at bruge telefonen hurtigt.
14.00 Profilering (Debat Beslutning om forslag til innovation)
1. Networking og oversættelse (oplæg ved Jens)
Vi laver et menupunkt der hedder samarbejdspartnere, bygges op så bestyrelsesmedlemmer
kan tilføje nye.
2. Forslag om nedsættelse af et presseudvalg (oplæg ved Lars)
Lars og Jens er valgt. I første omgang skal de kun beskæftige sig med pressemeddelelser for
at få NaturePhotos ud til offentligheden.
3. Forslag om nedsættelse af et udvalg til udadrettede aktiviteter, camps, ture, kurser og
lignende.
Rune og Lars er valgt. De laver et forslag til ”NaturePhotoCamp” – bla. med tid til
generalforsamling. Der må meget gerne hentes arbejdskraft udefra.

4. Forslag om nedsættelse af et kvalitetsudvalg, der tager endelig beslutning om et billedes
kategorisering og egnethed. Skitse til kommissorium. (oplæg ved Jens)
-Jens foreslår en ”indberetningsknap” så medlemmer kan klage over billeder de ikke mener
bør være på NaturePhotos. Billederne skulle derefter gå til et ”kvalitetsudvalg” som tager
stilling og kan varsle sletning af billeder og efterfølgende slette.
Jens laver en tråd i bestyrelsesforum, så vi kan tage stilling til problematikken snarest.

15.00 Pause og Fotografering af bestyrelsen
15.30 Enkeltsager (Drøftelse):
1. Evaluering af enkeltsager. Oplæg ved Jens.
Personlige sager. Offentliggøres ikke.
2. Moderatorfunktionen
Fungerer fint.

15.45 Eventuelt
Der blev talt om enkelttråde og funktioner på hjemmesiden.
16.00- 17.00 CMS kursus ved Frank Joe.

Regnskab pr. 7-10-2011 for Naturephotos.dk

Saldo pr. 1-1-2011

5.197,75 kr.

Indtægter:
114 kontingentindbetalinger a 100 kr.

11.400 kr.

16.597,75 kr.

Udgifter:
Cameranatura:

315,00 kr.

One.com:

285,00 kr.

Dk.hostmaster:

45,00 kr.

____________________________________________
645,00 kr.

15.952,75 kr.

Saldo pr 7-10-2011

15.952,75 kr.

Balance:

00 kr.

.

00 kr.

