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Ideen til at stifte Fotorammenviborg.dk blev født på et fotokursus hos AOF Viborg i efteråret 2011. Ved
kursets afslutning luftede et par af deltagerne den idé, at vi skulle prøve at lave en fotoklub i Viborg. En
håndfuld var med på idéen, så ret hurtigt blev der holdt et møde hjemme hos John Vestergaard, der var en
af idémagerne. Her tog man fat på den videre planlægning om oprettelsen.
Det var allerede her fra den spæde start en klar tanke, at det skulle blive en fotoklub hvor alle kunne være
med. Uanset om man var nybegynder eller øvet, uanset om man fotograferede med mobiltelefon eller et
dyrt spejlrefleks kamera, så skulle man være velkommen i klubben. Der var i forvejen en fotoklub i Viborg,
men denne var en mere smal klub, kun for dygtige fotografer. Vi mente derfor, at vi kunne dække et andet
behov. Historien har vist, at det var rigtigt set.
Der blev holdt et par planlægningsmøder mere, hvor der blandt andet blev arbejdet med udfærdigelse af
vedtægter for klubben. En anden ting var, hvad skulle klubben hedde? Til sidst blev navnet
Fotorammenviborg.dk valgt. Dette mente vi dækkede fint over, at det var en viborgklub med vide og gode
rammer for medlemmerne. Navnet kunne så samtidig være klubbens mail adresse samt navnet på
hjemmesiden.
Klubben blev endelig født den 16. januar 2012, hvor vi holdt stiftende generalforsamling på Borgerhuset
Stationen. Vi var syv mødt op, stort set initiativtagerne. Her blev vedtægterne rettet endelig til, og der blev
valgt en bestyrelse.
Klubbens første bestyrelse kom til at bestå af Knud Larsen som formand, Margaret Skovsen som kasserer,
samt Fritz Bundgaard, Karl Thaagaard, John Andersen og John Vestergaard som bestyrelsesmedlemmer. (På
et senere møde blev Fritz Bundgaard valgt som næstformand og Karl Thaagaard som sekretær.) Valg af
revisor måtte vi udsætte. Klubbens kontingent blev efter nogen diskussion fastsat til 250 kr. årligt. Nogle
mente det burde være højere.
Endelig blev det aftalt, at der skulle holdes et informationsmøde om den nye fotoklub den 28. februar kl.
19.00 på Borgerhuset Stationen. Vi bestilte hertil et lokale der måtte rumme 30 personer. Vi regnede med, at
dette var alt rigeligt, selv om vi også i lokalet ville indrette et lille fotostudie, hvor mødedeltagerne kunne
prøve sig frem.
Forud for mødet sørgede Knud Larsen for en god omtale i Viborg Stifts Folkeblad om byens nye fotoklub.
Tiden skulle vise, at vore beregninger om de 30 deltagere ikke holdt stik. Der mødte 64 op for at deltage i
mødet. Fotostudiet blev hurtigt minimeret for at give plads, og ved en henvendelse til en eller anden fik vi en
”under hånden” tilladelse til at stuve os sammen i lokalet, hvis vi sørgede for at døren stod åben ud til
gangen, og at hasperne var taget af vinduerne. Det blev et godt møde med en rimelig intim stemning! Men
også et møde der gav pote. I referatet fra et bestyrelsesmøde den 3. april samme år kan man læse, at
klubben allerede da havde 50 medlemmer.
Var det så en levedygtig fotoklub der blev dannet? Det må man vel konstatere at det var. Klubbens
medlemstal har alle årene ligget på mellem 50 og 60. Klubbens hjemmeside Fotorammenviborg.dk er blevet
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moderniseret og strømlinet. Klubaftener holdes hver tirsdag på Vestervang skole, hvor vi disse aftener råder
over et stort klynge lokale og to klasseværelser. Til disse klubaftener møder der stort set hver gang mellem
20 og 30 af medlemmerne op. I det store lokale har vi to skabe stående til opbevaring af forskelligt grej.
De skiftende bestyrelser har arbejdet godt og seriøst med klubben. Bevares, der har da været knaster
undervejs, kanter der skulle slibes af. Men er det egentlig ikke bare et udtryk for at det er en levende klub?
Når man ser hen over de aktiviteter der sker i klubben, og er sket igennem årene, får man da også klart
indtrykket af en levende klub. Som eksempler kan nævnes emner som natfoto, makrofoto, sportsfoto,
portrætfoto, trickfoto, natur foto og streetfoto, som er typiske emner hvor medlemmerne underviser
hinanden, men hvor der også har været input udefra.
Hvert forår afholder klubben en fotokonkurrence for medlemmerne. Konkurrencen afgøres af medlemmerne
selv ved sommerafslutningen, hvor der grilles og hygges og ønskes god sommer.
På samme måde afholder klubben hvert efterår en fotokonkurrence, der afgøres ved årsafslutningen før jul,
hvor der nydes gløgg og hjemmebagte brunkager. Vinderbillederne fra konkurrencerne indrammes og
hænges op i vort store klynge lokale.
Klubben deltager hvert år i fotoeventen Fotodage i Viborg med udstillinger og workshops. Klubben er også
aktiv med fotografer ved de store stævner Generation Handball og Vibstock Festival.
Hvert år laver klubben en fototur til sejladsen Limfjorden Rundt. Af andre fototure der har været afholdt, kan
nævnes ture til naturområdet Gjern Bakker, ørneopvisning i Silkeborg, Flyvestaion Karup, CC Cars’ udstilling
af veteranbiler, Dollerup Bakker.
Jo, Fotorammenviborg.dk er helt sikkert en klub som har en fremtid. Det kræver selvfølgelig at vi står
sammen om at passe godt på den. Så lad os her i femåret for dens stiftelse give hinanden håndslag på, at det
gør vi!
Fotorammenviborg.dk Bestyrelser gennem tiden.

16-01-2012 Stiftende Generalforsamling
Formand
Knud Larsen
(Viborg )

Sekretær
Karl Thaagaard
(Viborg )

Næstformand
Fritz Bundgaard
(Viborg )

Kasserer
Magaret Skovsen
(Gjern )

Bestyrelsesmedlem
John Andersen
(Viborg Vinkel )

Suppleant
John Vestergaard
(Viborg )
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18-09-2012 Ekstraordinær Generalforsamling

Formand
Mogens Balslev
(Viborg )

Sekretær
Karl Thaagaard
(Viborg )

Næstformand
Erik Klitte
(Viborg )

Bestyrelsesmedlem
Tommy Hjortkær Hansen
(Viborg )

Kasserer
Magaret Skovsen
(Gjern )

Suppleant
John Andersen
(Viborg Vinkel )

19-03-2013 Generalforsamling

Formand
Mogens Balslev
(Viborg )

Sekretær
Karl Thaagaard
(Viborg )

Næstformand
Erik Klitte
(Viborg )

Bestyrelsesmedlem
Tommy Hjortkær Hansen
(Viborg )

Kasserer
Magaret Skovsen
(Gjern )

Suppleant
John Andersen
(Viborg Vinkel )

3/5

18-03-2014 Generalforsamling

Formand
Mogens Balslev
(Viborg )

Næstformand
Tommy Hjortkær Hansen
(Viborg )

Kasserer
Magaret Skovsen
(Gjern )

Sekretær
Karl Thaagaard
(Viborg )

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Fisker
( Bjerringbro )

Suppleant
Rikke Høgsbjerg
(Viborg )

17-03-2015 Generalforsamling

Formand
Mogens Balslev
(Viborg )

Sekretær
Tommy Hjortkær Hansen
(Viborg )

Næstformand
Rikke Høgsbjerg
(Viborg )

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Fisker
( Bjerringbro )

Kasserer
Jytte Nøregaard
( Silkeborg )

Suppleant
Jesper Kjær
Sørensen
(Haderup)
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09-03-2016 Generalforsamling

Formand
Allan L Nielsen
(Viborg )

Sekretær
Bruno Bromberg
(Vindum )

Næstformand
Rikke
Høgsbjerg
(Viborg )

Kasserer

Bestyrelsesmedlem
Jesper Kjær Sørensen
( Haderup )

Suppleant
Christoffer
Nepper (Viborg )

Jytte Nøregaard
( Silkeborg )

Dette er skrevet med bidrag fra John Vestergaard, Margaret Skovsen og Karl Thaagaard.
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