Sjællandsstævnet
Referat af generalforsamlingen i Sjællandsstævnet
Onsdag den 9. juni kl. 9.30 hos Gladsaxe videoklub,
Skovbrynet Skole, Værebrovej 156,
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
Jørgen Bohn bød velkommen og forslog Verner Sønderskov, ZOOM som dirigent.
Verner Sønderskov blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.
2. Valg af referent og stemmeudvalg.
Verner Sønderskov foreslog Hans Henriksen Grønnegadecentrets videoklub (GCV),
som referent. Hans Henriksen blev valgt.
Til stemmeudvalg blev valgt: afventer om det bliver nødvendigt.
3. Stævneledelsens beretning.
Jørgen Bohn, GCV fremlagde beretningen.
Året 2020 var et anderledes år. Og hvilket år. Vi håber på, at det nye år kan bringe
os tilbage til ”de gode gamle dage” eller bare til tilstandene før Covid-19.
Vi oplevede Covid-19 virus og det fik også betydning for stævnet sidste år.
GrønnegadeCentrets videoklub havde på generalforsamlingen i januar givet tilsagn
om at afholde årets Sjællandsstævne. Vi var påbegyndt planlægningen først med at
få lokale og dernæst tilsagn om levering af mad og drikke fra GrønnegadeCentrets
Cafe. Begge dele var ved at falde på plads, da Statsministeren lukkede landet ned
og da Centrets lokaler er kommunens, kom der regler herfra, der umuliggjorde at
afholde et fysisk stævne.
Vi måtte efter et forslag udefra gå på nettet for at kunne afvikle stævnet. I denne
forbindelse en stor tak for hjælpen til Gladsaxes Leif Christiansen for teknisk hjælp
med at gøre alle videoerne tilgængelige på nettet sammen med vores Hans Bo
Henriksen.
Også tak til Verner fra Zoom for at skaffe os dommere fra Horsens Videoklub.
Naturligvis også tak til dem for deres bedømmelse af stævnets videoer.
Stævnets afvikling hos klubberne og hos klubbernes medlemmer er efter min
opfattelse gået rigtig godt. En ting vi skal have præciseret, hvis vi skal fortsætte
med et virtuelt stævne, er at det kun er medlemmer af klubberne, der kan stemme
ved uddeling af publikumsprisen. Det er selvfølgelig anderledes end når stævnet
holdes fysisk, hvor det er de fremmødte, der stemmer uanset om de er medlemmer
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af klubberne, men det er vanskeligt at afgrænse personkredsen på nettet hvis man
ikke er lidt skarp på det.
I stævnet deltog 16 videoer og resultatet af dommerne fra Horsens videoklub
votering blev
Guldmedaljen fik Einar Ritsmer fra ZOOM for videoen Skyen, Dronen og den Blå
Bavian med 104 point ud af 120 mulige. Flot må man sige.
De 2 sølvmedaljer gik til Gladsaxe henholdsvis til John P. Jensen, Leif Juel, Leif
Christiansen og Søren Wang for videoen Nybro kro samt Leif Gredsted for videoen
Azorerne.
De 3 bronzemedaljer gik til henholdsvis Gladsaxe, ZOOM og Gladsaxe for videoerne
GoMonkey Klatreparken af Leif Gredsted, Ove Nysom og Peter Kjær, Den gyldne 2
krone af Verner Sønderskov og endelig videoen Kagsåen af Viggo Buje, Sven E.
Ottosen og Ole Bengtsen.
Økonomien for årets stævne fremgår af regnskabet. Der har jo kun været udgifter
til møder i forbindelse med forslag til revision af vedtægter og konkurrenceregler,
som vi kunne gennemføre under Covid-19 regler i Gladsaxe videoklubs lokaler - og
tak for hjælpen hertil. Ingen udgifter til pokaler, dommerne eller andet i forbindelse
med selve stævnet så formuen er blevet forøget – det kommer vi til - under
regnskabet, men forhåbentlig udlignes det i det kommende år.
Jeg vil hermed slutte min beretning og håber, at vi vil får generalforsamlingens
tilslutning til at GrønnegadeCentrets Videoklub igen må stå for et fysisk
Sjællandsstævnet 2021.
Beretningen blev godkendt med følgende bemærkning.
Verner synes at det var ærgerligt at GCV flyttede på datoerne,
så han ikke kunne være med fra starten af revisionsarbejdet.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Jørgen Bohn fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 2.154,55.
Hvorefter formuen er på 9.294,31 ved årets udgang.
Vi har ikke kunnet komme af med honorering til dommerne fra Horsens,
men det følger stævneledelsen 2021 op på.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent samt øvrige gebyrer.
Der foreslås uændret kontingent på 200 kr pr. klub for deltagelse i
Sjællandstævnet. og 8. kr. pr minut for de indsendte videoer.
Forslagene blev vedtaget.
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6. Indkomne forslag.
A: Forslag til ”Vedtægter for Sjællandsstævnet”,
dateret 28. november 2020.
Vedtægterne blev vedtaget.
B: Forslag ”konkurrenceregler for Sjællandsstævnet”
Dateret 28. november 2020
Dan Kampmann ønskede, at det også var en mulighed at aflevere på DVD.
Generalforsamlingen vil undersøge - ved at spørge Einar Ritsmer - om det kan
være rigtigt, at der kan være situationer, hvor afspilning af en DVD kan give en
bedre kvalitet end afspilning af en fil direkte fra en PC.
Konkurrencereglerne er vedtaget med dette forbehold.
Hvis Einar siger: ”Det kan det” - så vil DVD aflevering blive tilføjet som en
mulighed.
7. Fastsættelse af klub til afholdelse af næste stævne.
Grønnegadecentrets videoklub afholder stævnet i 2021.
8. Generalforsamlingen udpeger 3 klubber, der hver vælger en dommer, der er
underlagt Sjællandsstævnets bedømmelseskriterier.
Punktet udgår, da vi har vedtaget vedtægtsændring. (Referentens efterfølgende
bemærkning: vedtægtsændringen ændrer ikke ved at der skal peges på 3 klubber,
men det vil kun blive effektueret, hvis vi ikke kan finde eksterne dommere)
9. Alternativt til punkt 8 kan der inviteres eksterne dommere.
Det blev forslået at vi i første omgang spørger Randers videoklub.
10. Valg af revisor. Den afgående kasserer vælges til revisor, såfremt intet andet er
besluttet. Det er dog ikke muligt nu hvor GCV igen er stævneledelse.
Verner Sønderskov blev derfor valgt som revisor.
11. Evt
ZOOM vil holde en pause med fællesmøder- men måske vil man genoptage
aktiviteterne fra foråret 2022.
GCV Kan muligvis skaffe et stort lokale hvis der er behov.
Jørgen Bohn afsluttede mødet og takkede Verner for god mødeledelse.
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______________________________
Hans Henriksen
Referent

___________________________
Verner Sønderskov
Dirigent
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