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Formandens beretning 
 
Klubåret 2018 er gået og det er tid til at gøre status over forløbet. Vi har stadig en ret høj 
frekvens af klubaftner, måske eller sikkert højere end sammenlignlige klubber. Derved når vi 
omkring rigtig mange aspekter af vores hobby og ikke meget lades uforsøgt, måske lige 
undtagen studio og modelfotografering. Måske skulle vi prøve det også? 
Programlægningen er de sidste to halvår foretaget af bestyrelsen, hvor hvert medlem har 
lagt ideer ind i hver deres måned. Det har sikret en spredning af interesseområder og I 
øvrige medlemmer har loyalt bakket op gennem en pæn fremmødeprocent. Vi har været en 
del "ude af huset" med en flot heldagstur til Thy som en god ændring fra de måske lidt godt 
brugte "locations" i nærområdet. Men ellers har meget været prøvet: Tur langs 
pramdragerstien, BMX - actionfotografering, Modelbanen i Hammel, benspænd og fotorally, 
værkstedsaftner og meget andet. Abonnementet via Adobe Creative Cloud, har medført et 
større fokus på billedredigering i Lightroom og Photoshop plus andre favoritprogrammer. 
F.eks. omhandlende hvidbalance og farvetemperatur eller redigering af landskabsbilleder 
m.v. 
Vi havde et printerkøb under overvejelse i starten af 2018, men undlod det, da interessen 
ikke var der. Så da udstillingen i november på Ry Bibliotek skulle effektueres, gik man i byen 
med printarbejdet. Det blev efter min mening en en god udstilling, der viste, hvad klubbens 
medlemmer kan præstere på bedste vis. Om besøgstallet ved vi ikke meget. Kælderrummet 
var sådan set velegnet og gav plads til uforstyrret fordybelse i værkerne, men måske lidt for 
uforstyrret eller afsides. Vi prøver igen på Galten Bibliotek i juni. 
Vi har også "migreret"- altså vores hjemmeside og galleri. Det har ikke været uden 
problemer og har krævet en omfattende arbejdsindsats fra webmaster Vinni med 
ekspertbistand fra Eli. På et tidspunkt var galleriet så dårligt kørende, at besøgende sikkert 
gav op. Vores hjemmeside med galleri er et vigtigt udstillingsvindue for os og det er er meget 
tilfredsstillende, at migrationen ser ud til at være en succes. Siden kører nu hurtigt og glat. 
Kontakten udadtil til andre klubber har resulteret i et fællesarrangement med Skanderborg 
fotoklub 8660 med en tur til Mønsted Kalkgruber kombineret med en fælles fotoaften. 
Ry Fotoklub er også, med flere medlemmer, deltager i Jyske Mesterskaber, der afholdes 
lørdag d. 6. april i Medborgerhuset i Silkeborg. 
Vores hjemsted her i Aktivitetshuset fungerer for så vidt udmærket og er ikke aktuelt truet af 
nedlægning i en synlig fremtid. Den anden billedskabende forening i huset: "Coulouritten" 
har opdaget et vist motivsammenfald og forsigtigt foreslået en fællesudstilling. Måske en 
mulighed i efterårsprogrammet? 
Medlemstallet ligger aktuelt på 15, mødefrekvensen på ca 50 - 60 %, undertiden mindre og 
det ligner situationen, som jeg har kendt den i min tid i klubben. Der vil altid være en 
kommen og gåen. Det er en spændende interesse vi deles om, men den er også 
tidskrævende og ret dyr. Vores interessefokus er også spredt, men bestyrelsen prøver i 
programlægningen at tilgodese så mange som muligt. Savnes der noget, er vi ret lydhøre og 
så er der i øvrigt en ledig plads i bestyrelsen, hvis det skulle være. 
 
 


