Dato : 20. apr 2017

Referat:

Der blev torsdag d. 20. april 2017 afholdt ekstraordinær generalforsamling for
Sjællandstævnet i ZOOM's lokaler på Betty Nansens Alle 51, 2000 FRB.
AVK

John Christensen

LSK

Klaus Buron

Dan Kampmann
Niels Wulff

GGV

Jørgen Bohn

RFV

Flemming Jensen

GVK

Hans Johansen

ZOOM Benny P. Christensen

HGFV

Johnny Bjørnestad

Verner Sønderskov

Jørgen Møller Andersen
Der var repræsentanter for 7 stemmeberettigede klubber.
Forud for mødet har Køge Aktive Video Amatører og Gribskov Videoklub meddelt at de
ønsker at udtræde af samarbejdet.
Her er dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmeudvalg.
3. Godkendelse af tilsendte materialer:
A Vedtægter 2017
B Konkurrenceregler 2017
4. Eventuelt.
Pkt. 1:

Hans Johansen valgtes som dirigent og erklærerede den ekstraordinære
generalforsamling for rettidigt indvarslet.
Arbejdsgruppen er fejlagtigt kommet til at sende en E-mail med indkaldelsen til
formanden for Gladsaxe Film- og Videoklub og ikke til post@gfv.dk, som GFV
ellers har bedt om.
Fejlen blev opdaget få dage, før den ekstraordinære generalforsamling og
indkaldelsen samt de foreslåede ændringer blev fremsendt til post@gfv.dk ,
således at GFV kunne nå at debattere forslagene på et møde onsdag d. 19. april
2017.
Den samlede arbejdsgruppe beklager fejlen og er oprigtigt kede af denne
hændelse.
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Pkt. 2:

Verner Sønderskov valgtes som referent.
Valg af stemmeudvalg blev udsat til et senere tidspunkt, hvis det skulle vise sig
at blive nødvendigt.

Pkt. 3:

Dirigenten fastslog, at hvis de nye vedtægter og konkurrenceregler ikke blev
vedtaget, ville de eksisterende regler stadig være gældende.
Vi blev enige om at vi godt kunne lave små justeringer til de fremsatte forslag.
John Christensen (AVK) fortalte indledningsvis om hvordan arbejdsgruppen har
inddraget de indkomne forslag og indsigelser i deres arbejde og selvom man
godt er klar over der kan være nogle punkter, der ikke er fuldt beskrevet, mener
man i gruppen at have fået godt fat på det væsentligste.
På dirigentens opfordring gennemgik vi vedtægter og konkurrenceregler punkt
for punkt.

3A

1. Ingen ændringer.
2. Vi vil gerne gøre Sjællandsstævnet mere ”spiseligt” og lægge op til at man
kan ”få noget med sig hjem”.
Fremover er der kun et kontingent beløb, uanset klubstørrelse.
3. Vi har valgt at lade teksten ”pt. efter turnus” udgå.
Der blev rejst spørgsmål om klubber fra Lolland/Falster kunne deltage.
Både de nye og tidligere regler afskriver denne mulighed, men
forsamlingen vil være villig til at dispensere fra disse regler i påkommende
tilfælde.
4. Ingen ændringer.
5. Ingen ændringer.
6. Ingen ændringer.
7. En væsentlig ændring er indførelsen af de ”5 års fredningstid”
Klubberne har dog stadig lov til at ”tilbyde sig”.
8. Ingen ændringer.
Stævneledelsen er stadig fritstillet, men kan vælge at inddrage
supplerende elementer, som f.eks. inspiration, samarbejde mm.
9. Her er der mange ændringer, bl.a. kan en klub indstille en ekstern
dommer, der i givet fald skal følge de gældende regler og ikke må
bedømme den indstillende klubs bidrag.
Fremover udarbejdes der dommerkommentarer til alle film.
2

Referat:

Dato : 20. apr 2017

Vi diskuterede om man skulle nøjes med 1 guld-, 1 sølv- og 1
bronzemedalje samt diplomer til og med 10. pladsen, men der var mest
stemning for at fortsætte med det nuværende princip bestående af 1
guld-, 2 sølv- og 3 bronzemedalje samt diplomer til og med 10. pladsen.
Der rejstes spørgsmål om publikumsprisen, der ikke er nævnt i reglerne.
Det er op til stævneledelsen om og hvordan de vil gennemføre en
publikumsafstemning.
Hvis der er publikumsafstemning, er der også interesse for at kende 2. og
3. pladsen.
10.Ingen ændringer.
11.Ingen ændringer.
Efter en kort pause til at ”summe” lidt over det fremlagte, blev
ændringsforslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 7
stemmer for.
3B

1. Formålet med at nedsætte den samlede klubtid til 60 minutter er at give
plads til visning af flere film på stævnedagen og anspore klubberne til kun
at indsende bidrag af god kvalitet.
Teksten i pkt.1 blev rettet på mødet til:
”Antallet af film, en klub kan deltage, med er ubegrænset,
men den samlede spilletid må højst være 60 minutter.
Hver producent (klub-medlem) kan kun bidrage med én film og
hver klub kan kun bidrage med én film, der er fremstillet af 3 personer eller flere i fællesskab.”

2. Ingen ændringer.
3. Der var bred tilslutning til dette punkt.
4. Der blev udtalt et ønske om at kunne levere på et SD-kort.
Hensigten med ændringen er at rationalisere håndteringen af videoer,
f.eks. således at en klub indleverer alle sine bidrag samlet på et
”hard-drive” der kan tilsluttes igennem en USB-port.
Selvom der findes adapterer, så et SD-kort kan indsættes i en USB-port,
henstilles der til at undgå brug af SD-kort.
5. Punktet blev gennemgået under vedtægterne.
6. Alle præmierede film skal vises ved stævnet.
Desuden vises så mange ikke præmierede film som muligt – fortrinsvis fra
ikke præmierede klubber.
(Punktet var gledet ud af det fremsendte forslag)
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7. Filmene er producenternes ejendom.
(Punktet var gledet ud af det fremsendte forslag)

8. Stævneledelsen drager omsorg for, at filmene tilbageleveres til klubberne
straks efter stævnet.
(Punktet var gledet ud af det fremsendte forslag)

9. Stævnet kan aflyses, hvis der er tilmeldt færre end 10 film.
(Punktet var gledet ud af det fremsendte forslag)

Efter gennemgangen blev konkurrencereglerne sat til afstemning,
Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for.
1 klub valgte at undlade at stemme pga. spørgsmålet omkring brug af SD-kort.
Pkt. 4

Dirigenten og arbejdsgruppen (herunder referenten) blev takket for godt
arbejde. Mødet blev hævet ca. kl. 21:30.

Godkendelse:

_____________________

______________________

Dirigent: Hans R. Johansen
Godkendt over E-mail d. 21/4-2017

Formand: Niels Wulff
Godkendt over E-mail d. 22/4-2017
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