Formandens beretning 2020
Så nåede vi på den anden side af den weekend, hvor det længe ventede årsmøde skulle afholdes – og
dermed også generalforsamlingen, hvor jeg skulle ha’ sagt dette:
2020 blev et mærkeligt år for alle – også for en forening som vores, som måtte aflyse en del
medlemsmøder samt nogle ture – bl.a. flere til Sverige og en til Norge. Vi fik dog heldigvis afholdt vores
sommertræf i nærheden af Lille Vildmose – og tak for det – både til arrangører og deltagere.
Der var set frem til årsmødet, hvor vi i god tid slog det op med begrænset deltagertal – og der var ”udsolgt”
på 3 timer – og så venteliste. Men stor skuffelse – forsamlingsforbud på mere end 10 personer gjorde, at vi
måtte aflyse – og derfor havde et problem med vores årskonkurrence (altså udover det, at vi manglede
indlæg fra foredragsholdere, dommer og medlemmer). I ØST holdt vi en ”spontantur” med god afstand, så
der var lidt kollegialt samvær og snak i den smukke efterårsskov – inden aftenen, hvor det foregik på nettet.
For det helt store på årsmødet er jo - udover hyggeligt samvær og god mad – Årskonkurrencen. Hvem
kvalificerede sig – og hvilke billeder faldt årets dommer Keld Ejsing-Duun for? Det plejer jo at være
indholdet lørdag aften efter festmiddagen – sammen med afstemningen om Årets Naturfoto.
Per Finn Nielsen havde lavet de sædvanlige diasshows – først de udvalgte – og en time senere de billeder
vores dommer havde præmieret, og de var lagt på nettet med link udsendt på mail. Resultatet vakte som
sædvanlig både glæde og skuffelse rundtomkring.
Derefter skulle årets naturfoto findes ved afstemning. Det lykkedes med lidt forsinkelse. Hvem, der vandt,
kan jo ses andetsteds – både her i magasinet og på hjemmesiden. Tak for deltagelse og tillykke til vinderne.
Men livet går videre – stadig med lidt aflysninger i den næste tid. Til april 2021 holder NFD 25 års jubilæum.
Det bliver en ”naturfotofestival” med foredrag, udstilling og billedvisninger. Herudover er vores
jubilæumsbog klar til uddeling til alle medlemmer, der kommer – eller senere henter den i lokalafdelingen.
Vi har været så heldige igen at få støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Indholdet bliver alle 1.præmiebilleder
både dommervalgte og medlemsvalgte fra de 5 år, der er gået siden sidste bog – samt flere, hvor vi endnu
ikke har taget stilling til kriterierne.
NFD har i dag 287 medlemmer. Det højeste antal nogensinde. Der er en vis udskiftning, idet ca. 30 melder
sig ud og 40 melder sig ind årligt. Der er meget forskelligt aktivitetsniveau – nogle deltager i næsten alt – og
andre ser vi aldrig, men sådan er det….
Som de fleste af jer ved, så har vi haft (i flere år) en del problemer med vores dyre hjemmeside. Lige nu
burde det være løst med meget bedre plads, men det rigtige problem er, at der bygges videre på noget
ældre uhensigtsmæssigt noget. Vi håber på, at der det kommende år kan komme en god løsning.
Skulle nogle af jer selv ha’ forstand på det – eller kende nogen, der er dygtige, så giv gerne lyd til mig. Vi er
klar over, at det koster, men med vores økonomi kan vi på ingen måde bære de næsten 1000 kr i timen for
udvikling af en ny hjemmeside, som de professionelle åbenbart er enige om….
Tak til både aktive og passive medlemmer – tak til jer, der får ture, træf og andre ting til at fungere. Også
tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Bestyrelsen, som kan bestå af 6-10 medlemmer, skulle jo ha’ været
udvidet på denne generalforsamling. Jeg regner med, at vi finder en løsning, så de to nyopstillede kan

deltage, indtil vi konfirmerer det på en generalforsamling, når man igen må samles lidt flere.
Jeg håber 2021 bliver normaliseret, så vi med sindsro kan gennemføre vores aktiviteter – og vores 25års
jubilæum.
Hilsen Carsten Siems, Formand

