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Sjællandsstævnets ordinære generalforsamling blev afholdt
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00 i Lyngby Smalfilm og Videoklubs lokaler
Virum Skole, Parcelvej 169, 2830 Virum

Der var repræsentanter fra alle de 9 deltagende klubber.
Dan Kampmann bød velkommen på vegne af LSK og udtrykte ønske om at vi måtte få en hyggelig
aften med gode drøftelser.
Mødet startede i.h.t. Dagsorden.
1. Valg af dirigent
Hans R. Johansen fra Greve Videoklub blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt.
2. Valg af referent og stemmeudvalg
Verner Sønderskov fra ZOOM— Frederiksberg Foto- & Videoklub blev valgt til referent.
Valg til stemmeudvalg blev udsat til et senere tidspunkt, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt.
3. Stævneledelsens beretning
Dan Kampmann indledte sin beretning med udgangspunkt i den ordinære generalforsamling i
2017, hvor et flertal ønskede en revision af de gældende regler. Der blev nedsat et udvalg bestående
af medlemmer fra Amager Videoklub, Grønnegades Film- og Videoklub, Greve Videoklub, Lyngby
Smalfilms og Videoklub, Rødovre Film- og Videoamatører, samt ZOOM — Frederiksberg Foto- &
Videoklub, til at udarbejde et sæt nye regler.
Arbejdsgruppens forslag blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling d. 20. april 2017 i
ZOOM’s lokaler.
Dan fortalte, trods noget modstand i LSK, hvordan det var lykkedes ham at få overtalt sine
kammerater til at LSK skulle stå for 2017 stævnet.
Nogle klubber havde ikke afleveret deres film i det ønskede format og Dan bad så mindeligt
klubberne om at sørge for dette i fremtiden.
Der blev indleveret 25 film med en samlet varighed på 163 minutter og alle film blev vist på
stævnedagen, hvor der var 37 deltagere.
Dan afsluttede sin beretning med at man fra LSK’s side synes man at stævnet var gået godt.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, der herefter godkendtes med akklamation.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet for 2017 er revideret af A.V.K.s kasserer, Christian Hygum, d. 28. dec. 2017 og har ikke
givet anledning til bemærkninger.
Der blev spurgt til hvor mange klubber der har betalt kontingent i 2017 og svaret er 9 klubber.
Der blev fremsat et ønske om en større detaljering af de enkelte poster, hvortil kasserer Jørgen
Virmer gennemgik at de underliggende bilag, der blev givet til næste års stævneledelse.
Fra flere sider blev det bemærket at regnskabet så pænt ud,
men at vi skal passe på at vi ikke oparbejder en for stor formue i Sjællandstævnet.
Det fremsendte regnskab blev herefter godkendt med akklamation.
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5. Fastsættelse af kontingent, samt øvrige gebyrer
Der var i forsamlingen et udbredt ønske om at nedbringe formuen i Sjællandstævnet og flere
forslag blev drøftet. Et forslag om et kontingentfrit 2018 blev frarådet, da det ellers efterfølgende
kan vise sig svært at opkræve kontingent igen. Dirigenten foreslog en afstemning om en
kontingenstørrelse på 400,- 200,- eller 100kr i 2018.
Resultatet blev:

400 kr
200 kr
100 kr

0 stemmer.
7 stemmer
2 stemmer

Kontingentet er derfor kr 200,- for 2018 stævnet og spørgsmålet tages op igen til 2019.
Gebyret på de 8,- kr. pr. påbegyndt spilleminut, for de tilmeldte film, er uændret.
6. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogle forslag.
7. Fastsættelse af klub til afholdelse af næste stævne
Sven E. Ottosen tilbød på Gladsaxe Film- og videoklubs vegne at stå for Sjællandstævnet 2018.
Bjarne Larsen fra Roskilde Videoamatører ville ellers også gerne have afholdt stævnet, men
foreslår så at stå for stævnet i 2019. Begge tilsagn blev modtaget med bifald.
8. Fastsættelse af klubber der stiller dommere til næste stævne.
4 klubber ville gerne stiller med dommere i 2018.
Rødovre, Amager, Roskilde og ZOOM.
Da der kun skal bruges 3 dommere, trak ZOOM sit tilsagn tilbage, for at give plads til andre
klubber.
I 2018 er det således Amager Videoklub, Roskilde Videoamatører og Rødovre Film- og
Videoamatører, der indstiller dommere.
Fra forsamlingen blev der udtrykt ønske om at man i de pågældende klubber valgte nogle nye
personer til hvervet som dommere.
9. Alternativt til pkt. 8 kan der vælges eksterne dommere.
Punktet bortfalder, da der er valgt klubber til at stå for dommergerningen.
10. Valg af revisor
Jørgen Virmer fra LSK blev valgt som ny revisor.
11. Eventuelt
John Christensen fra AVK foreslog at vi fremover brugte eksterne dommere til bedømmelsen af
Sjællandsstævnet. AVK har f. eks stået for bedømmelsen af Jyllandsstævnet i 2017 og det er
nærliggende at lade vore film bedømme af en af Jyllandsstævnets klubber.
Dirigenten foreslog AVK at indsende ønsket som et forslag til næste generalforsamling i 2019.
Det blev foreslået at GFV allerede i år begynder at nedspare af formuen, f. eks i forbindelsen med
bespisningen.
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Bjarne Larsen fortalte at Roskilde Videoamatører flere gange har bedømt Jyllandsstævnet og han
støtter forslaget med den eksterne bedømmelse, bl.a. fordi han mener at vores system med en
uvildig 4. dommer giver lavere bedømmelse.
Jens V. Bruhn fra GVK har kontakt med Jyllandsstævnets ledelse og kan fortælle at de afholder
deres stævne d. 28. oktober 2018.
Jens vil i øvrigt gerne bede om indkaldelse til Sjællandsstævnets generalforsamling
i sin egenskab af ”forbindelsesofficer” til Jyllandsstævnet.
Sjællandstævnet har en stor kasse med arkivmateriale for rigtig mange år.
Den trænger til en nænsom oprydning. Vi er enige om at vi skal værne om historien,
men diverse underbilag som er mere end 5 år gamle bør kasseres.
Lars fra GFV tilbød at stå for opgaven.
Flemming Jensen fra RFV gjorde forsamlingen opmærksom på at der kommer nye regler for
foreningers hjemmeside, bl.a. må der være E-mail adresser og telefonnumre i klar tekst.
Verner Sønderskov vedligeholder en hjemmeside for Sjællandstævnet på www.sjlst.vskov.dk
Forslag til ændringer og forbedringer til denne side kan sendes til fotograf@vskov.dk
Hans R. Johansen takkede forsamlingen for god ro og orden og hævede mødet kl. 20.20.
For godkendelsen af nærværende referat mandag d. 22. januar 2018
Hans R. Johansen, dirigent
Sven E. Ottosen, Formand 2018
Verner Sønderskov, Referent
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Klub oversigt:
Klubnavn:

Formand:
(Aktiv
hjælper)

AVK

Amager Videoklub

John Christensen

john.christensen1@gmail.com

http://www.amagervideoklub.dk/

GFV

Gladsaxe Film- og
Videoklub

Sven E. Ottosen
Leif Christensen

post@gfv.dk
leif@videoviden.dk

http://gfv.dk/gfv.htm

GGC

Grønnegadecentrets
Videoklub

Jørgen Bohn

joge.bohn@mail.dk

http://www.gronnegadecentret.dk/

GVK

Greve Videoklub

Hans Johansen

hj@elitemiljoe.dk

http://www.grevevideoklub.dk/

HVFG

Hjemmevideo- og
Fotoklubben i
Gladsaxe

Lars Laursen

lars.laursen1961@gmail.com

http://www.hjvfklub.dk/

LSK

Lyngby smalfilm og
videoklub

Niels Wulff
(Dan Kampmann)

nwulff@c.dk
Lola@kampmanns.dk

http://www.lskvideo.dk/

RFV

Rødovre Film- &
Videoamatører

Flemming Jensen

flemming@madewell.dk

http://www.roedovrevideo.dk/

RVA

Roskilde
Videoamatører.

Bjarne Larsen

bjarne@roskildevideo.dk

http://www.roskildevideo.dk/

Benny P.
Christensen
(Verner
Sønderskov)

bennypchristensen@youmail.dk
fotograf@vskov.dk

http:/zoomfotovideo.dk

Kort:

ZOOM Frederiksberg
Foto- & Videoklub

E-mail:

Hjemmeside:

Kendte klubber udenfor Sjællandstævnet:
GRIB

Gribskov Videoklub

GUFV

Gladsaxe Ungdoms
Film- og Videoklub

KAVA

Køge Aktive Video
Amatører

Jannik Andersen

gribskovvideoklub@gmail.com

http://www.gribskovvideoklub.dk/

Einar Ritsmer

ritsmer@mail.tele.dk

Ingen Hjemmeside
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