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Skal vi udvikle SDF eller lade være? Et tvetydigt spørgsmål, 
vil mange sige, men i nutiden er stagnering lig med 
tilbagegang. SDF har eksisteret i 60 år og har som så mange 
andre foreninger haft op og nedture og der har naturligvis 
været udvikling i SDF gennem årene. Bestyrelsen inkl. 
undertegnede kom til for 2 år siden. De fik den ærefulde 
opgave at slå en streg i sandet og analysere på, hvordan 
SDF kunne få mere momentum.

Forud for vores strategi har vi analyseret, diskuteret og 
konkluderet, hvor fotografiet er på vej hen og hvilke 
konsekvenser det vil have for vores forening. En forening 
med opbakning fra mange medlemmer er langt mere 
attraktivt end en forening med meget få medlemmer. Det 
giver væsentligt større muligheder for at bibringe og ikke 
mindst tilbagebringe værdier til det enkelte medlem.

En af SDFs store udfordringer har altid været, at nogle 
medlemmer ønsker meget, mens andre ønsker mindre. Det 
har gjort, at SDF ikke har kunne tilfredsstille begge parter 
optimalt. De, som ønsker et begrænset medlemsskab, synes, 
at prisen er for høj ift. hvad de efterspørger. Samtidig vil 
dem, som vil have hele pakken, ikke har mulighed for at 
tilføje produkter, der lever op til alle deres ønsker. Prisen for 
et medlemsskab, og de produkter, der indgår, har også været 
til diskussion. Nogle vil gerne have et fysisk blad - andre er 
mere til et digitalt ét, som de kan læse på deres iPad eller på 
computeren. Nogle er helt ligeglade med blad og årbog og 
vil hellere bare have deres klubblad! Nogle vil gerne deltage 
i konkurrencer, og andre har ingen interesse i det. Sådan kan 
man blive ved.

En ting er sikkert: I SDF skal der være plads til alle! Vi har 
brug for et mere mangfoldigt og åbent SDF, hvor man kan 
vælge, hvad man vil både ift. egen interesse, men i høj grad 
også ift. sin økonomi. I bestyrelsen har vi satset på en sådan 
løsningsform. En “pick and choose”-løsning, eller på dansk, 
“vælg og betal”-løsning. Ganske ligesom når man vælger sit 
mobilabonnement eller tv-pakke.

Jeg har besøgt adskillige fotoklubber og forhørt mig om, 
hvorfor de ikke er medlem. De fleste har vist stor interesse 
for et medlemsskab i SDF, men den helt store udfordring har 

været og er, at alle klubbens medlemmer er tvunget til at 
melde sig ind uanset graden af interesse og behov. Det gør, 
at mange klubber vælger SDF fra, og det sætter i høj grad 
en stor begræsning for at få tilført den nødvendige kapital 
for at udvikle SDF. Mange har også nævnt, at hvis man bare 
kunne vælge forskellige former for medlemsskaber, så ville 
de melde sig ind med det samme.

Så vi vil ÅBNE SDF op, så ALLE inklusiv klubber kan 
være med på deres eget niveau! Vi vil skabe et mere 
MANGFOLDIGT SDF, som giver vores medlemmer flere 
muligheder! Vi vil gøre det NEMT at “købe” SDF og 
dermed få sat gang i medlemstilgangen. Vi vil skabe flere 
ATTRAKTIVE DIFFERENTIEREDE tilbud til den enkelte 
klub og medlem.

Vi vil IKKE afskaffe Dansk Fotografi, vi vil IKKE afskaffe 
Årbogen, og vi vil IKKE afskaffe vore nåleregulativ samt 
vores tilknytning til FIAP, . Dog vil vi åbne op for muligheden 
for at få flere med ved at ÅBNE SDF op for FLERE klubber 
og fotografer. Vi fremkommer ligeledes med et forslag på 
en ny landsmødeform SDF Fotofestival, som knytter sig til 
vores nye initiativer i SDF og lægger sig i sporet af vores 
differentieret medlemskabsstrategi. 

Vi i bestyrelsen har brugt lang tid på at analysere SDF’s 
situation på baggrund af historik, analyse af fotografiets 
udvikling og heri ikke mindst det digitale boost og de 
udfordringer, der ligger i fremtidens foreningsliv.
 
På de næste sider vil du kunne se vores forslag på:

1. Differentieret medlemskab
2. Nyt landsmødekoncept
3.  Forslag til vedtægtsændringer ift. ovenstående
4. Budget 2019 
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SDF BASIS

PRIS ÅRLIGT 

kr. 95,-

SDF FULD 

kr. 250,-

SDF KLUB

PRIS ÅRLIGT 

kr. 500,-

BLIV MEDLEM BLIV MEDLEM BLIV MEDLEM

SDF INTRO

kr. 0,-

BLIV MEDLEM

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fot ogalleri 

 Artikeladgang 

 Nyheder  

 Medlemstilbud 

 Dansk Fotografi, digitalt    

Den Nationale+Fiap  

Stemmeret ved Gen.forsamling  

 Årbog 

 Årlig Fotoevent m. aktiviteter

 Fotogalleri  30 billeder

 Artikeladgang Alle

 Nyheder  Alle

 Medlemstilbud Alle

  Download Dansk Fotografi 
Begrænset

 Årlig Fotoevent m. aktiviteter

 Fotogalleri 10 stk 

 Artikeladgang Begrænset

 Nyheder Alle

 Medlemstilbud Begrænset

 Årlig Fotoevent m. aktiviteter 

 Egen Klubprofil med fotogalleri           Ja 

 Klubaktivitetskalender            Ja

 Tilgang til SDF fælleskalender             Ja 

 Klubmateriale/arrangementer       Deling 

 Klubaften Deling 

 Arrangementer for klubbestyrelser     Ja 

 Den Nationale (Klubkonkurrence)       Ja 

  

SDF EKSTRA

kr. 610,-

BLIV MEDLEM

 Fotogalleri Ja

 Artkkeladgang Ja

 Nyheder  Ja

 Medlemstilbud Ja

 Dansk Fotografi (print og digitalt)  Ja

 Den Nationale+Fiap Ja

 Stemmeret ved Gen.forsamling Ja

 Årbog Ja

 Årlig Fotoevent m. aktiviteter

 

PRIS ÅRLIGT PRIS ÅRLIGT PRIS ÅRLIGT 

Differentieret medlemsskab
Koncept

Løsningsforslag
Hver kolonne repræsenterer et SDF medlemskab. Det billigste er et 0,- kroners SDF INTRO, et medlemsskab, som skal åbne dørene 
til SDF. Dette gør, at vi får lov til at sende nyheder og at medlemmet får lov til at uploade 10 billeder til vores galleri. 

Målet er naturligvis at gøre et SDF INTRO medlem til et SDF FULD medlem eller SDF EKSTRA medlem. Hvert medlemsskab 
repræsenterer en SDF pakke med differentieret værdi, hvor man eventuelt får fotogalleri med flere billeder, adgang til flere artikler 
på SDF.dk, downloades af Dansk Fotografi, eller som SDF ekstra får Dansk Fotografi i fysisk udgave. 

Vi har desuden lavet et klubmedlemsskab for at engagere flere klubber i SDF. Dette medlemsskab er et klubmedlemsskab, hvor 
klubben bliver repræsenteret i SDF. På den måde kan klubbens SDF-medlemmer deltage i SDF “Den Nationale” og desuden få 
tilgang til vores fælleskalender og SDF-arrangementer.
  



Resume
Landsmødet har mindre opbakning end før og har en form, der 
gør det til en alt for stor opgave for mindre klubber at arrangere. 
Afholdelsen sker ofte på lokaliteter, der er uhensigtsmæssige for 
deltagelse af et bredere publikum udenfor SDF-kredsen. Med 
en udvidelse af medlemskonceptet til dette mere personlige 
er det nødvendigt at revidere landsmødets rolle som en 
klubbegivenhed, så flere klubber kan promote sig selv. 

Dette papir foreslår en fremtidig form på den årlige SDF 
begivenhed, der sikrer mødet åbner for flere nye medlemmer 
både i SDF og klubberne, for mere deltagelse af medlemmerne 
i mødet, for en større diversitet i events og konkurrencer, samt i 
styring og afviklingen af begivenheden. 

Man skal forestille sig et arrangement åbent for både 
medlemmer og publikum med den Nationale og det vi kender, 
men med boder fra klubber, kursusarrangører, firmaer og særlige 
hands-on fotoaktivteter, konkurrencer, foredrag osv. Det hele 
arrangeres af et fast udvalg under SDF på tværs af klubber og 
personlige medlemmer på skift i bynære velbesøgte lokaliteter.  
  

Problemområderne
Landsmødet er en vigtig og central begivenhed for mange, men 
absolut ikke alle medlemmer af SDF. For mange skelnes der ikke 
mellem konkurrencen Den Nationale og Landsmødet, der også 
omfatter generalforsamling, yderligere konkurrencer, workshops/
foredrag og ikke mindst samvær med andre fotografer fra hele 
landet, med fest og muligheden for at blive hyldet. 

Deltagerantallet er på trods af dette ikke imponerende stort. 
Nogle klubber arrangerer selv begivenheder i eller omkring 
Landsmødet og tapper derved medlemmernes muligheder for at 
deltage. Til Landsmødet 2018 var det svært at finde klubber, der 
ville være værter, selvom der er medlemmer, der gerne vil stå til 
rådighed. Alt sker under tidspres og i sidste øjeblik. Bestyrelsen 
er derfor alene af den grund nødt til at fremskynde arbejdet med 
en ny form på Landsmødet. 

Prisen nævnes af mange som et problem. Kun de få har budget 
til at deltage i alle aktiviteter og overnatte de to gange et 
møde typisk kræver for fuld deltagelse. Andre foregiver også 
kun at ville ofre pengene, hvis de har fået antagelser på Den 
Nationale. Det vil sige medlemmer, der ikke har sendt noget 
ind overhovedet, ikke finder de andre tilbud eller konkurrencer 
fristende at deltage i. Mødet bliver derfor kun for eliten eller de 
superaktive. 

Indholdet i form af fortrinsvis foredrag forekommer også nogen 
at være kedeligt. Det kunne afhjælpes med flere hands-on tiltag. 
Konkurencerne omfatter ikke de mere moderne udtryk, der 
bruges on line og virker konserverende og lukkende for yngre, 
men også erfarne fotografer, der stadig udvikler sig kreativt. 

Men den store festdræber er generalforsamlingen, der placeres i 
prime time lørdag formiddag. Medlemmer, der ikke interesserer 

sig for foreningens drift, bliver ikke mere aktive, af at blive 
presset til en generalforsamling. Der er selvfølgelig også 
praktiske grunde til at placere generalforsamlingen på mødet, da 
alle jo alligevel skal samles. 

For sponsorer eller partnere er en lukket fotografkreds 
knap så attraktiv at støtte. Vi har de seneste år også kun set 
Iversen, der henvender sig til specialister og i ny og næ en 
fotobogsproducent. Vi må åbne op for et større publikum for at 
få finansiering og omtale. At landsmødet afholdes på by-fjerne 
lokaliteter er meget hyggeligt, men ikke fordrende for publikums 
adgang. Ingen i offentligheden husker en begivenhed, der 
rejser for meget rundt i landet. Dog er det vigtigt er bevare den 
geografiske bredde for at styrke klublivet i hele landet (som er et 
SDF formål). 

Med indførelse af differentierede medlemskaber og forventet 
vækst i antallet af personlige medlemmer, vil klubbernes 
interesse i at stå med arbejdet som værter være faldende. En 
ny form for organisering er derfor nødvendig. Det er SDFs 
formål at styrke klubberne, derfor skal der findes en form, der 
kan indarbejde de eksisterende medlemsklubber og nuværende 
udenfor, så de kan bruge landsmødet som et værktøj til deres 
vækst. Med en enkelt klub som vært, vil det også være svært. 
Løsningen må være, at alle kan bidrage til den årlige begivenhed. 

Konkurrencerne virker for det meste fint. Dog er Lyd/Billede 
en stivnet reminiscens fra lysbilledernes dage, der trænger til 
en modernisering. Det levende billede har udviklet sig meget 
og vi omfavner det ikke i SDF. Der er for eksempel time-lapse 
fotografi, der er animerede billeder, hvor en del af billedet 
bevæger sig og 4-sekunders videoer. Genrer, der fint kunne 
passes ind under Lyd/Billede. 

Der er andre fotografiske grænseformer, der ikke har det godt i 
SDF. Tidligere havde man en kurateret udstilling og senere Det 
Kreative Foto. De er væk og samtidigt vælter dyrkningen digitale 
billeder frem, der enten har et fotografisk udtryk, men har delvist 
digitalt genereret indhold, eller er fotografiske i oprindelse, 
men ser ikke sådan ud. I internationale konkurrencer kaldes 
det noget forskelligt, creative, altered reality, eksperimental 
etc. I Den Nationale indgår det som Eksperimenterende 
kategori i et rul med natur, photojournalism osv. Men det 
er at underrepræsentere, hvad folk faktisk går og laver, og 
dermed fremstår vi som træge og mindre kreative og dermed 
uinteressante. 

Landsmødet - Konverteres til SDF fotofestival (arbejdstitel)
Konceptbeskrivelse

Løsningsforslag

Følgende ændringer foreslås:

-  Navneskifte til SDF Fotofestival årstal. Navnet skal 
have en bredere appel til den generelle offentlighed, 
medier og sponsorer/partnere og derfor lyde lidt 
mere moderne og åbent. 

-  Fast organisationsudvalg. Bestyrelsen nedsætter 
et fast udvalg af SDF medlemmer, som løbende 
og i god tid planlægger festivalerne. Udvalget skal 
bestå en fast ansvarlig kerne (jvf vedtægter), der på 
udvalgtes egen foranledning kan udvides med de 
personer, grupper, eller klubber, der er nødvendige 
for den praktiske afvikling af en given festival.  
 
Udvalget har frie hænder til at eksperimentere med 
form og indhold på festivallen. Bestyrelsen har dog 
det overordnede ord. Budgetter skal godkendes af 
bestyrelsen. Alt omkring konkurrencers afvikling 
samt nye konkurrencetiltag skal ske i tæt samarbejde 
med billedsekretæren. 

-  Åben Festival. Festivallen skal være åben for 
publikum. Der vil være aktiviteter, der kræver 
medlemskab og aktiviteter, der er gratis og 
aktiviteter, man kan købe sig til. Der skal være 
mulighed for at sponsorer kan have boder, men også 
at fotoklubber (fra hele landet) kan leje boder eller 
arrangementer, der hverver medlemmer. 

-  Bynær placering. Med en åbning mod det bredere 
publikum, er det vigtigt at placere festivallen i 
område, hvor der faktisk kommer folk, og hvor det 
er overkommeligt at komme frem. Samtidigt skal alle 
landsdelene tilgodeses over en periode. 

-  Udstillinger og konkurrencer udbygges. Den 
Nationale og Det Helt Frie bevares i deres fulde 
form. Lyd/Billede skal moderniseres, så time-lapse, 
4-sek video, billeder med delvis bevægelse og dens 
slag kan være med. Fotofestivaludstillingen åbnes 
så alle kan deltage. Folk fra gaden skal betale for 
deltagelse, medlemmer deltager gratis. Formen 
forbliver papir. Præmien er en sponsorgave, men 
ikke en SDF medalje/pokal.  
 
Der kan udvides med nye åbne digitale konkurrencer 
omkring tema eller lignende, der gør brug af mobile 
platforme. Instagram eller lignende kan f. eks. 
bruges. De kan ligge i sponsorregi, arrangeres af 
en klub af SDF-udvalget kan gå ind som arrangør. 
Hvis vi kan få folk til at gå omkring i byen og jagte 
motiver og promovere vores festival, er den hjemme. 

-  Generalforsamlingen ud af prime time. Hvis 
generalforsamlingen skal forblive i landsmøde/
festivalregi, skal den anbringes i start eller slut af 
festevallen og ikke afbryde andre aktiviteter i mens.  
 

Deltagerne kan være med on/off og i det omfang interesse og 
pengepungen vil være med. Tre-dages internatet bliver noget, 
man selv sørger for. 
 
Den nye form åbner for et væld af samarbejdsmuligheder ikke 
alene med sponsorer, men også med andre billedgrupper og 
interessenter inden for undervisning og kultur, børneområdet, 
samt måske kommunerne. 



Forslag til SDF vedtægtsændringer 
i forhold til Differentieret medlemsskab 

og flytning af Generalforsamlingen.



SDF - 
Ændringsforslag 1 - I forhold til differenretieret medlemsskab forslås følgende vedtægtsændringer.
Formålet med ændringsforslag 1 er at ændre vedtægterne således, at der kan indføres differentiret medlemskab. Forslaget inde-
holder også en overgangsordning, som er lavet med det formål, at klubberne kan nå at tilpasse deres vedtægter og kontingenter 
til den nye medlemsstruktur. Forslaget indeholder også en ændring af rækkefølgen i dagsorden for generalforsamlingen, således at 
vedtægtsændringer behandles før vedtagelse af budget.

VEDTÆGTER FOR SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI – SDF 

CVR: 71193217 
 
 
1. NAVN OG HJEMSTED 
 
Foreningens navn er Selskabet for Dansk Fotografi, forkortet SDF. 
 
Foreningens hjemsted følger formanden. 
 
 
2. FORMÅL 
 
SDF har til formål 
 
- at højne standarden og anseelsen for dansk fotografi. 
 
- at fremme samarbejdet mellem danske fotoklubber i hele landet. 
 
- at stå som en varig kontakt mellem samtlige medlemmer. 
 
- at varetage danske fotoklubbers og amatørfotografers interesser, samt at 
formidle kontakten til Federation Internationale de l’Art Photographique - 
forkortet FIAP. 
 
 
3. SDF MEDLEMMERNE 
 
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver dansk fotoklub og enhver 
fotointeresseret person 
Generalforsamlingen kan fastlægge forskellige grader af medlemskab med 
hver sit kontingent og tilhørende rettigheder. Der kan også fastlægges 
medlemskaber med lav kontingent og tilhørende få rettigheder, som ikke giver 
stemmeret ved generalforsamlingen. 

De forskellige former for medlemskab med tilhørende rettigheder skal klart 
fremgå af referatet fra generalforsamlingen, og skal være beskrevet klart og 
tydeligt på foreningens hjemmeside. 

 
 
Passive støttemedlemmer kan optages under hensyntagen til § 9 stk. 1 til et 
kontingent fastsat af bestyrelsen. 
 
Stk. 2A. Klubber, der ønsker medlemskab af SDF, skal bestå af mindst 3 

Deleted: . Som personligt medlem kan optages enhver 
interesseret person.↵

SDFs DIGITALE 
PLATFORM ER 
ULTRA VIGTIG

Kilde Danmarks Statistik

Andel i Danmark, der dagligt 
bruger de forskellige sociale 
medier: 

Facebook   62% 
Youtube    17% 
Snapchat   15% 
Instagram   11% 
Google+    11% 
Twitter    4% 
Pinterest    3% 
LinkedIn    3% 
Tumblr    1%

medlemmer, og skal ved indmeldelse oplyse navn, postadresse og e-mail 
adresse på klubbens formand, kasserer og kontaktperson, samt, aflevere en 
kopi af klubbens vedtægter. 

Stk. 2B. Medlemmer af SDF skal ved indmeldelse oplyse navn, postadresse og 
e-mail og evt. fotoklub.  
 
Stk. 3. Materiale, som er erhvervet gennem medlemskab af SDF, må ikke 
udveksles til personer udenfor SDF, uden bestyrelsens forudgående accept. 
 
Stk. 4. medlemmer, som er i restance med kontingent udtræder uden 
yderligere varsel af SDF. 
 
Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes af generalforsamlingen når vedkommende 
medlem overtræder vedtægternes §2. 
Forslag herom skal fremsendes med samme frister, som øvrige forslag. 
Generalforsamlingens afgørelse er endelig. 
 
Stk. 6. Udmeldelse af SDF skal ske skriftligt til kassereren senest 3 måneder 
før kontingentets forfald. Udmeldelsen vil være gældende fra forfaldsdatoen. 
 
 
4. SDF ÆRESTITLER 
 
Stk. 1. ESSDF-titlen 
 
Personer, der til fordel for SDF, eller for foreningsarbejdet i SDF har ydet 
særlige tjenester af lang varighed (minimum 2 fulde valgperioder), kan ved 
enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: ESSDF (Excellence Service 
SDF). 
 
Stk. 2. HonMSDF-titlen 
 
Personer, som har ydet et ekstraordinært og/eller længerevarende bidrag af 
international format indenfor udviklingen af fotografiet eller fotografisk kunst 
og/eller på exceptionel vis bidraget til udvikling og fremgang for SDF eller 
selskabets formål, kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: 
HonMSDF (Honorary Member of SDF) (= æresmedlem af SDF). HonMSDF kan 
kun tildeles de, der allerede er tildelt titlen ESSDF, og har haft denne i mindst 
2 år. 
 
Ved arbejde for SDF forstås længerevarende som minimum 4 fulde 
valgperioder. 
 
Stk. 3. Tildeling af HonMSDF til et medlem af SDF bestyrelsen eller andre 
tillidsvalgte kan først ske minimum 6 måneder efter medlemmet er fratrådt. 

Deleted: medlemmer samt 

Deleted: Personlige 



 
Stk. 4. Tildeling af ærestitler skal altid ske med skriftlig begrundelse og 
motivation, som offentliggøres til medlemmerne med de samme frister som 
indkomne forslag. 
 
Stk. 5. Medlemsforeninger, medlemmer af SDF tilknyttede foreninger og 
personlige medlemmer kan indstille en person indenfor medlemskredsen af 
SDF til titlen ”Årets ildsjæl”. Titlen tildeles en person, som har ydet et stort, 
ekstraordinært og uselvisk arbejde til gavn for andre mennesker indenfor 
medlemskredsen af SDF. Titlen er ikke knyttet til vedkommendes fotografiske 
virke. Begrundet indstilling skal fremsendes til bestyrelsen, og være denne i 
hænde senest den 31. juni hvert år. Bestyrelsen træffer valg om tildeling af 
prisen. Hvis bestyrelsen beslutter, at uddele titlen, uddeles denne på det årlige 
landsmøde. 
 
 
5. KONTINGENT 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for samtlige typer 
medlemsskab for det kommende regnskabsår. 
 
Stk. 2. Rettidig indbetaling af kontingent sker senest på forfaldsdatoen. Med 
virkning fra 1. juli 2019 forfalder Kontingent 1. juli og opkræves årligt 
forud. Den 1. januar 2019 forfalder et halvt års kontingent baseret på 
medlemsstrukturen gældende før 6. oktober 2018 for både klubber og 
personlige medlemmer. 
I det år hvor man indmelder sig betales fra indmeldelse og indtil 31/6  
 
 
 
 
6. REGNSKAB 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Regnskabet skal forelægges den interne på generalforsamlingen valgte revisor 
senest 1. marts. Revisoren foretager en kritisk gennemgang af regnskabet 
herunder bilagskontrol. Revisorens arbejde skal være færdiggjort senest 60 
dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling, således at det 
reviderede regnskab kan offentliggøres i forbindelse med indkaldelse hertil. 
 
Revisoren skal påtegne regnskabet med evt. relevante kommentarer. 
 
 
7. LEDELSE OG GENERALFORSAMLING 
 

Deleted: for klubber forfalder 1. januar og 

Deleted: halv

Deleted: Kontingent for personlige medlemmer 
forfalder 1. januar og opkræves årligt forud. 

Deleted: 12

Deleted: Stk. 3. Medlemsklubberne skal sørge for, at 
SDF løbende får besked om tilgange, afgange, 
adresseændringer ændringer af mail adresser i 
klubbens medlemsbestand. Opkrævning for kontingent 
til SDF udskrives efter klubbens medlemstal, som det 
er indberettet til SDF en måned før forfaldsdatoen.↵

Stk. 1. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang 
hvert år i september eller oktober i forbindelse med landsmødet og indkaldes 
elektronisk af bestyrelsen, med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dato, 
tid og sted, dagsorden, regnskab og budget samt offentliggørelse af rettidigt 
indkomne forslag. 
 
Stk. 2. Dagsorden på generalforsamlingen: 
 
a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) 
 
b: Valg af referent 
 
c: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
 
d: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse 
 
e: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab 
 
f: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3  
 
g:  
Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til 
godkendelse 
 
h: Valg 
 
1) Bestyrelsen 
 
På lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, alle for to år På ulige 
år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, alle for to år. Hvert år vælges for 
et år to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen i 
løbet af året overtager valgturnus fra det medlem de erstatter.  
 
2) Revisor 
 
På lige år vælges for to år revisoren 
På ulige år vælges for to år revisorsuppleanten 
 
3) Udvalg 
 
Eventuelt valg af udvalgsmedlemmer 
 
i: Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til 
efterretning 
 

Deleted: Fremlæggelse af forslag til budget og 
kontingent for det efterfølgende år til godkendelse

Deleted: Behandling af indkomne forslag i henhold til 
vedtægternes §7 stk. 3
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Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. juli 
i samme år som generalforsamlingen afholdes. Ændringsforslag til rettidigt 
indkomne forslag kan forelægges og behandles på generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. Der optages et elektronisk referat af generalforsamlingen som 
arkiveres. 
 
Udskrift af beslutninger offentliggøres indenfor 30 dage på hjemmesiden for 
SDF. 
 
 
8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1. Indkaldt af bestyrelsen 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden på 
samme måde og med samme frister som den ordinære generalforsamling og 
afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. 
 
Stk. 2. Indkaldt af medlemmerne. 
Såfremt medlemmer, som repræsenterer mindst 25% af foreningens 
stemmeandele ønsker en ekstraordinær generalforsamling afholdt er 
bestyrelsen forpligtet til at indkalde en sådan. Denne indkaldes inden 4 uger 
efter modtagelse af anmodningen med angivelse af dagsorden med samme 
frister som den ordinære generalforsamling. 
 
 
9. STEMME- OG TALERET. 
 
Stk. 1 Medlemmer af SDF med stemmeret har møde- og taleret på 
generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer af SDF har møde- og taleret på generalforsamlingen. 
Passive medlemmer har ingen rettigheder på generalforsamlingen. 
 
Stk. 2. Medlemmerne råder over følgende antal stemmer: 
Medlemmer 1 stemme. 
Klubber 1 stemme. 
r 
Stemmekort udleveres umiddelbart inden generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Et medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvert 
medlem kan kun have 1 fuldmagt. 
 
10. SDF BESTYRELSEN 
 
Stk. 1. SDF ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, jfr. 

Deleted: Personlige 

Deleted: Klubber med op til og med 6 medlemmer 3 
stemmer↵
klubber med mere end 6 medlemmer 7 stemme

Deleted: ↵

Deleted: ↵

vedtægternes §7 stk.2g. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Udover den 
valgte formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv med 
næstformand, sekretær og billedsekretær. 
 
Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er opført i 
medlemsregistreringen jfr. dog §3 stk. 4. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan 
uddelegere opgaver.  
 
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt medlemmer associeret til 
bestyrelsen kan få dækket udgifter godkendt af bestyrelsen, men må i øvrigt 
ikke modtage vederlag for arbejdet i SDF. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at der dækkes omkostninger til 
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, associerede til bestyrelsen samt 
eventuelle udvalgsmedlemmer for transport, ophold og diæter dog maksimalt 
statens takster. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen forestår alle SDF aktiviteter og fastsætter priser herfor. 
 
Stk. 7. Bestyrelsen for SDF holder medlemmerne orienteret gennem 
udsendelse af informationer. 
 
Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme 
udslagsgivende. 
 
 
11. SDF LANDSMØDE, BILLEDKONKURRENCER mm. 
 
Bestyrelsen beslutter hvornår der skal indkaldes til Landsmøde, 
billedkonkurrencer m.v. og hvor disse skal afholdes. Bestyrelsen beslutter tid 
og sted. Opgaven kan uddelegeres til et stående SDF udvalg udpeget af 
bestyrelsen. Udvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen og skal på opfordring 
aflægge budget, regnskab og løbende relevant rapport. 
 
 
12. FORENINGENS AKTIVER 
 
Stk. 1. Bestyrelsen forvalter SDF aktiver under ansvar overfor 
generalforsamlingen. Aktiver skal anbringes konservativt. Bestemmelser om 
aktivernes anbringelse tages af bestyrelsen. 
 
Stk 2. Formanden og kassereren tegner SDF. Dispositioner på bankkonto kan 
foretages af enten kasserer eller af formanden. Fuldmagt til foreningens konti 
gives til kasserer og/eller formand af mindst to bestyrelsesmedlemmer. 
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Stk. 3. Generalforsamlingen, bestyrelsen eller andre, kan ikke 
pålægge medlemmerne hæftelse ud over det indbetalte kontingent. 
 
 
13. UDENLANDSKE ORGANISATIONER 
 
Bestyrelsen kan gennem SDF udlandsdelegerede skabe kontakt til udenlandske 
fotografiske forbund, klubber og enkeltpersoner. 
 
 
14. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen hvis 
forslaget er indleveret rettidigt, eller der er indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling herom. 
 
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
 
 
15. MEDDELELSER TIL MEDLEMMERNE 
 
Stk. 1. Indkaldelser og meddelelser ifølge disse vedtægter kan lovligt ske 
elektronisk til de opgivne e-mail adresser. 
 
 
16. OPLØSNING AF SDF 
 
Stk. 1. Opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. 
Opløsningen skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved skriftlig 
afstemning. 
 
Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i henhold til § 16 
stk. 1, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kan 
træffe beslutning om opløsning med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ved 
skriftlig afstemning. 
 
Stk. 3. Vedtages opløsningen, skal eventuelle midler anvendes til almene 
velgørende formål efter den af SDF opløsende generalforsamlings beslutning. 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling, Næstved, 3. oktober 2015. 

Ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, Aarhus den 4. 
februar 2017 

Formatted: Font: Verdana
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6. REGNSKAB 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Regnskabet skal forelægges den interne på generalforsamlingen valgte revisor senest 
1. marts. Revisoren foretager en kritisk gennemgang af regnskabet herunder 
bilagskontrol. Revisorens arbejde skal være færdiggjort senest 60 dage før afholdelse 
af den ordinære generalforsamling, således at det reviderede regnskab kan 
offentliggøres i forbindelse med indkaldelse hertil. 
 
Revisoren skal påtegne regnskabet med evt. relevante kommentarer.  
  
FORESLÅS ÆNDRET TIL: 

6. REGNSKAB 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Regnskabet skal forelægges den interne på generalforsamlingen valgte revisor senest 
1. marts. Revisoren foretager en kritisk gennemgang af regnskabet herunder 
bilagskontrol. Revisorens arbejde skal være færdiggjort senest 30 dage før afholdelse 
af den ordinære generalforsamling, således at det reviderede regnskab kan 
offentliggøres i forbindelse med indkaldelse hertil. 
 
Revisoren skal påtegne regnskabet med evt. relevante kommentarer.  
 

 
7. LEDELSE OG GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang hvert 
år i september eller oktober i forbindelse med landsmødet og indkaldes elektronisk af 
bestyrelsen, med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dato, tid og sted, 
dagsorden, regnskab og budget samt offentliggørelse af rettidigt indkomne forslag. 
 
FORESLÅS ÆNDRET TIL: 

 
  
7. LEDELSE OG GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang hvert 
år i april eller maj og indkaldes elektronisk af bestyrelsen, med mindst 4 ugers varsel 
med angivelse af dato, tid og sted, dagsorden, regnskab og budget samt 
offentliggørelse af rettidigt indkomne forslag. 

 

7. LEDELSE OG GENERALFORSAMLING 

Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. juli i samme 
år som generalforsamlingen afholdes. Ændringsforslag til rettidigt indkomne forslag 
kan forelægges og behandles på generalforsamlingen. 

FORESLÅS ÆNDRET TIL: 

Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. marts i 
samme år som generalforsamlingen afholdes. Ændringsforslag til rettidigt indkomne 
forslag kan forelægges og behandles på generalforsamlingen. 
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Indtægter
Klubkontingenter 299.715,50kr.       299.805,00kr.       149.902,00kr.       
Personligt kontingenter 48.472,87kr.         134.070,00kr.       107.250,00kr.       *
Annonceindtægter -kr.                     -kr.                     
FIAP Titler - FIAP Id-kort 5.948,01kr.           3.000,00kr.           3.000,00kr.           
Salg af årbøger og SDF materialer 2.295,00kr.           -kr.                     2.000,00kr.           
Landsmøde gebyr 150.284,54kr.       60.000,00kr.         60.000,00kr.         
SDF Titler gebyr
Den Nationale 56.748,00kr.         55.000,00kr.         55.000,00kr.         
Annonceindtægter Bannerannoncer -kr.                     
Salg af medaljer og Diplomer 9.383,75kr.           10.000,00kr.         10.000,00kr.         
NIFF 4.104,18kr.           4.000,00kr.           
Omsætning i alt 576.951,85kr.       561.875,00kr.       391.152,00kr.       

Abonnementer og annoncer:
Trykkeomkostning 95.157,13kr.         95.000,00kr.         50.000,00kr.         
Portoudgifter 78.977,91kr.         85.000,00kr.         18.000,00kr.         
Opsætning af bladet 43.547,50kr.         50.000,00kr.         50.000,00kr.         
Køb af artikler 9.592,94kr.           2.500,00kr.           3.000,00kr.           
Telefon 250,00kr.               500,00kr.               250,00kr.               
Abonnement Adobe 5.800,00kr.           5.000,00kr.           5.800,00kr.           
Kørsel
Diverse udgifter
Abonnementer og annoncer i alt : 233.325,48kr.       238.000,00kr.       127.050,00kr.       

Årbogen:
Trykning af Årbog 32.031,25kr.         35.000,00kr.         35.000,00kr.         
Portoudgifter 619,32kr.               6.000,00kr.           15.000,00kr.         
Abonnement Adobe
Diverse udgifter -kr.                     500,00kr.               
Skabelon og opsætning årbog 5.625,00kr.           7.000,00kr.           5.625,00kr.           
Årbogen i alt : 38.275,57kr.         48.500,00kr.         55.625,00kr.         

SDF Butikken:
Medaljer -kr.                     -kr.                        
Diplomer -kr.                     -kr.                        
Porto -kr.                     -kr.                        
SDF Butikken i alt: -kr.                     -kr.                     -kr.                        

FIAP:
Titler 5.929,91kr.           3.000,00kr.           3.000,00kr.           
Hensat FIAP Kongres 4.000,00kr.           4.000,00kr.           
Kontingent til FIAP 3.228,80kr.           5.000,00kr.           5.000,00kr.           
FIAP Udgifter i alt: 9.158,71kr.           12.000,00kr.         12.000,00kr.         

Budget
2019

Budget
2018

INDTÆGTER

UDGIFTER

Budget for året 2019 med sammenligningstal

Regnskab 
2017

Den Nationale (DM)
Den Nationale 36.239,38kr.         8.000,00kr.           8.000,00kr.           
Dommer 12.000,00kr.         12.000,00kr.         
Diplomer og Medaljer 8.384,25kr.           9.000,00kr.           9.000,00kr.           
Udgifter Den Nationale i alt 44.623,63kr.         29.000,00kr.         29.000,00kr.         

Landsmøde:
Landsmødeudgifter 148.502,00kr.       75.000,00kr.         75.000,00kr.         
Bestyrelsens deltagelse 10.374,38kr.         10.000,00kr.         10.000,00kr.         
Foredragsholder 3.409,00kr.           25.000,00kr.         25.000,00kr.         
Diverse 10.019,06kr.         5.000,00kr.           5.000,00kr.           
Landsmøde udgifter i alt: 172.304,44kr.       115.000,00kr.       115.000,00kr.       

Digital platform
Hosting og domæne 1.890,00kr.           10.000,00kr.         10.000,00kr.         
Teknisk vedligehold 29.062,50kr.         12.500,00kr.         12.500,00kr.         
Ny funktionalitet 249,24kr.               12.500,00kr.         12.500,00kr.         
Produktion af indhold -kr.                     10.000,00kr.         10.000,00kr.         
Digital platform udgifter i alt: 31.201,74kr.         45.000,00kr.         45.000,00kr.         

Markedsføring
Annoncering 11.608,75kr.         10.000,00kr.         10.000,00kr.         
Anden markedsføring 3.158,34kr.           10.000,00kr.         10.000,00kr.         
Markedsføring i alt 14.767,09kr.         20.000,00kr.         20.000,00kr.         

Skandinavisk samarbejde
SDF On tour -kr.                     
Skandinavisk samarbejde udgifter 7.000,00kr.           7.000,00kr.           
Udland og Biennale 764,74kr.               1.500,00kr.           1.500,00kr.           
Skandinavisk udgifter i alt 764,74kr.              8.500,00kr.           8.500,00kr.           

Administration:
Regnskabs assistance -kr.                     -kr.                     
Bogføringsprogram 1.470,00kr.           5.000,00kr.           10.000,00kr.         
Porto -kr.                     500,00kr.               500,00kr.               
Kontorartikler 942,50kr.               500,00kr.               500,00kr.               
Administration udgifter i alt: 2.412,50kr.           6.000,00kr.           11.000,00kr.         

Bestyrelsen:
Bestyrelses omk. 9.329,65kr.           15.000,00kr.         15.000,00kr.         
Telefon + øvrig bestyrelse 1.555,55kr.           1.200,00kr.           1.200,00kr.           
Forsikring 3.295,44kr.           3.500,00kr.           3.500,00kr.           
Øvrige bestyrelsesomk. 800,00kr.               4.000,00kr.           4.000,00kr.           
Bestyrelsen udgifter i alt: 14.980,64kr.         23.700,00kr.         23.700,00kr.         

Øvrige omkostninger:
Diverse udgifter 3.671,01kr.           
Leje af lokaler til billeder
Gebyr til Teller 1.920,57kr.           1.500,00kr.           1.500,00kr.           
Skyldig skat -kr.                     -kr.                     
Billeder scanning -kr.                     
Øvrige omkostninger i alt: 5.591,58kr.           1.500,00kr.           1.500,00kr.           

Udgifter I alt: 567.406,12kr.       547.200,00kr.       448.375,00kr.       
Indtægter i alt: 576.951,85kr.       561.875,00kr.       391.152,00kr.       
Resultat: 9.545,73kr.           14.675,00kr.         -57.223,00kr.       
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Kontigent

Blad

Kontingentet for andet halvår afregnes efter diferentieret medlemskabs 
simuleringsmodel.

Ved 300 abonnenter (SDF Ekstra) er der ballance i tryk omkostninger - 
Herefter er der overskud.

Der forslås et mindste antal abonnenter (SDF Ekstra) før bladet trykkes. 
Forslag 200 stk.

Kontingent



sdf.dk

Selskabet for Dansk Fotografi
Breddam 61,
3230 Græsted.
Denmark


