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Siden sidst 
 

Så går starten på klubbens sæson nr. 
50. Jubilæet, som løber af stabelen til 
januar, kommer efterhånden til at fyl-
de mere og mere i vores aktiviteter. Vi 
satser på at det bliver en flot og festlig 
jubilæumsudstilling, som vi får op at 
stå på Gammelgaard, og at vi får en 
uforglemmelig jubilæums- og galla-
middag på Vangegaard. For at det 
skal lykkes rigtig godt, er det nødven-
digt at vi alle sammen yder en ind-
sats, både med at lave gode billeder 
til udstillingen og med alt muligt andet 
efterhånden som der bliver brug for 
det. 
 
Ellers har den forgangne forårsperio-
de budt på to dueller med henholds-
vis Frederikssund og Downstairs. De 
fik begge den revanche, de havde 
håbet så stærkt på, og det undte vi 
dem sådan set også. Nu er det os, 
der skal tage os ekstra meget sam-
men, når vi allerede til vinter har ud-
fordret Frederikssund til duel på farve-
papir. Downstairs må vente i skræk 
lidt endnu. 
 
Vi har haft nogle dejlige ture ud i natu-
ren, og specielt sæsonens seneste, 
hvor vejret var godt, blev helt vellyk-
kede. Vejret er tit bedre om somme-
ren end når det regner. Nu bliver det 
spændende at se, hvilke billeder der 
kommer ud af udflugterne, og om vi 
på den måde kan løfte klubbens ni-
veau i naturbilleder.  
 
Der bliver efterhånden arbejdet meget 
med digitale billeder i klubben, både 
af dem med digitale kameraer og dem  

med de gode gammeldags, og hvor 
man scanner sine negativer eller dias 
til videre forbedring indeni PC’en. Di-
gitalerne har ikke nyhedens interesse 
længere, men til gengæld har fotogra-
ferne fået godt fat i teknikken og kan 
udnytte den til at lave billeder, som for 
det meste er fuldt på højde med tradi-
tionelt fremstillede billeder. Vi har al-
drig i klubbens konkurrencer skelnet 
mellem digitale og ’analoge’ billeder, 
men har ladet de forskellige teknikker 
konkurrere på indhold og kvalitet. Bå-
de i den afsluttede og i den kommen-
de sæson er det flere aftener, som er 
afsat til digitale teknikker, fordi der er 
mange af os, som endnu har brug for 
en (kraftig) håndsrækning til at blive 
fortrolig med den nye måde at gøre 
det på. 
 
Vi vil tage en ny aktivitet op hen igen-
nem jubilæumsåret, idet vi sætter 
sportsfotografering på plakaten. Ideen 
stammer fra Herlev Medborgerhus, og 
er planlagt at kulminere til efteråret 
2004, hvor vi skal udstille en serie 
billeder derhenne, som viser idrætten 
i Herlev samtidig med at arrangemen-
tet ”Årets sportsnavn” bliver afholdt. 
Vi har søgt om støtte til film og papir 
mv. til udstillingen, og vores engage-
ment i sagen kommer til at afhænge 
en hel del af, hvor meget økonomisk 
hjælp vi får. Det er dog nok en god 
ide at begynde allerede i efterårssæ-
sonen at overveje, hvilke sportsbille-
der, man har lyst til at arbejde med, 
og indenfor hvilke sportsgrene, det 
kan lykkes at realisere de billeder. 
Måske får vi nogle helt anderledes 
billeder med fart og tempo at se i den-
ne sæson ? 



Der var 9 medlemmer til stede. Det 
var den samlede bestyrelse, én sup-
pleant, de to revisorer og et enkelt 
medlem helt uden portefølje. 
 
Ad 1. 
Lise Aagaard blev foreslået til dirigent 
og blev straks valgt. Hun bad Jesper 
holde mund, og da der således var ro, 
konstaterede hun at generalforsamlin-
gen var indkaldt med lovligt langt var-
sel. Det blev afklaret at den var be-
slutningsdygtig på trods af det lille 
fremmøde. 
 
Ad 2. 
Formanden, alias Laurits A. Hansen, 
aflagde beretning om begivenhederne 
i klubbens sæson nr. 49. Vi har igen i 
år haft mange vellykkede klubaftener. 
Vi har haft besøg af bl.a. Erland Pille-
gaard, som viste sine meget personli-
ge billeder, og af Leif Schrack-
Nielsen, som viste rejsebilleder fra 
Madagascar. Vi har haft flere billed-
kunstnere til at besøge os, her skal 
især fremhæves Peter Hesk, som var 
mester for en fantastisk aften, og Thil-
de Norlin og Søren Skram. Ud over at 
vise deres egne værker, gav kunst-
nerne kommentarer og kritik til et ud-
valg af vores, og det var hver gang 

spændende og inspirerende at opleve 
et billedsyn, som ikke er det sædvan-
lige for fotoklubber. Vi har haft en hel 
del aktiviteter om digitale billeder, 
som omkring halvdelen nu bruger. 
Tak for indsatsen fra Jesper, Lise og 
Tage. Af vores egne medlemmer har 
Jesper vist rejsebilleder fra Gambia, 
og både Uwe og Tage har stået for en 
retrospektiv aften med billeder fra alle 
årene.  
 
Vi har haft nogle gode byture til både 
København og Roskilde, en vellykket 
tur til Louisiana og en noget regnfuld 
tur til Nordskoven. Vi har haft dueller 
med henholdsvis Frederikssund og 
Downstairs, og begge steder har vi nu 
en revanche til gode - og så kommer 
vi ikke mere ind på det! 
 
Klubben har vist et udvalg af billeder 
fra Den Nationale på Herlev Bibliotek, 
det var en pæn men lidt klemt udstil-
ling, som igen gav god opmærksom-
hed. Vi har i årets løb fået hele fire 
nye medlemmer, Ilse, Kurt, Tommy 
og Daniel. Daniel måtte dog kort efter 
rejse til udlandet, men alligevel er vi 
et par stykker mere end i sidste sæ-
son, og det er en god udvikling.  
 

Referat af ordinær generalforsamling  
den 27. maj 2003 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Billedsekretærens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. 
7. Eventuelt 



I Region Nord har klubben igen mar-
keret sig godt i de to kategorier, hvor 
vi huskede at deltage. Tillykke til Lotte 
med en flot placering i sort/hvid. Og i 
SDF’s landskonkurrence var klubben 
helt fremme: Lise og Uwe fik igen sølv 
i lyddias, formanden selv bronze i 
farvepapir, og klubben fik ud over alle 
lyddiasserne antaget 9 billeder. Heraf 
bidrog Jesper med 4, Uwe med 2, og 
Laurits, Susanne og Tage med hver 
ét. 
 
Der er indledt en rengøringskampag-
ne i lokalet, især af hensyn til de, der 
ikke kan tåle støv, og det har hjulpet 
en del. Helt godt bliver det nok først, 
når vi får skiftet gulvbelægningen ud. 
Afslutningsvis takkede formanden alle 
medlemmer for deres indsats i og 
udenfor klubben, dommerhverv og 
hvad det måtte være. 
 
Der var ingen kommentarer eller 
spørgsmål til formandens beretning, 
som forsamlingen herefter godkendte 
med applaus. 
 
Ad 3. 
Billedsekretæren alias Uwe Hess 
præsenterede statistikkerne for årets 
konkurrencer. Deltagelsen i de fire 
glaskonkurrencer var stigende i farve-
papir men aftagende i både sort/hvid 
og dias. Konkurrencerne var bedømt 
af Jørgen Bresson fra Albertslund, 
Kurt Jeppesen fra Jernbanerne, Mi-
chael Rønsdorf for Biogon og Ove 
Lyngsie fra KFAK. I den samlede stil-
ling blev de bedst placerede: 
 
Monochrome (sort/hvid): 1. Jørgen 
Jakobsen; 2. Tage Christiansen; 3. 
Jesper Plambech 

Farvepapir: 1. Jesper Plambech; 2. 
Tage Christiansen; 3. Lise Aagaard 
 
Dias: 1. Kurt Engelhardt; 2. Jørgen 
Jakobsen; 3. Susanne Sørensen. 
 
I dias måtte der omtælling til, fordi 
Kurt og Jørgen lå á point. 
 
Konkurrencerne i Natur og Portræt 
blev bedømt af Peder B. Pedersen fra 
Halsnæs. Her vandt Jesper i natur, og 
Jørgen i portræt - med et billede af 
Jesper. 
 
Konkurrencen Årets billede blev be-
dømt på Fyn af Gruppe 2000 af Bent 
Smed, Rune Toftrup og Carlo Peder-
sen. Vinderne var: 
 
Monochrome (sort/hvid): Tage Christi-
ansen, med sig selv, Laurits og Jør-
gen på en stærkt delt 2. plads. 
 
Farvepapir: Jesper Plambech, og han 
fik også 2. pladsen med Lise og Tage 
på en delt 3. plads 
 
Dias: Jørgen Jakobsen, skarpt forfulgt 
af Jesper på både 2. og 3. plads. 
 
Uwe delte successivt de flotte, store 
præmieglas ud. 
 
Ad 4. 
Kassereren Jørgen Jakobsen gen-
nemgik de uddelte papirer: det revide-
rede regnskab, regnskab for Vange-
gårdturen sammen med Höganisser-
ne, og bestyrelsens forslag til budget 
for det kommende finansår. 
 
Der var et lille underskud på 317 kr., 
hvilket imidlertid var en del bedre end  



 
budgettet. Forklaringen er især, at vi 
er flere medlemmer som betaler godt 
med kontingent. Desuden har vi solgt 
en forstørrelsesoptik, som vi havde 
fået forærende, og juleauktionen gik 
igen godt. I forhold til budgettet har 
der været lidt større udgifter til SDF’s 
landskonkurrence, fordi vi var mange 
der deltog, til reparation af lysbilledap-
parater, fordi vi fik ordnet en erstat-
ning for klubbens elendige Pradovit 
på den samme konto, og til admini-
stration, fordi kassereren havde flottet 
sig og købt nye kolonnebøger.   
 
Der var ikke spørgsmål eller bemærk-
ninger til regnskabet, heller ikke til 
regnskabet over turen til Vangegaard. 
Den anden revisor, Susanne, mente 
at det var et flot regnskab, og herefter 
blev regnskabet godkendt med højlydt 
klappen.  
 
Så gennemgik Jørgen forslaget til 
budget, som var baseret på et forøget 
kontingent som følge af forventede 
udgifter til klubbens jubilæum. Bortset 
herfra var der forventninger om 
uændrede indtægter og udgifter over 
hele linien. Kontingentet har været 
uændret 40 kr. pr. måned i 10 år.  
 
Jesper så hellere, at der blev opkræ-
vet et engangsbeløb til jubilæet end at 
kontingentet blev hævet, fordi han 
mente, at der ville være modstand 
mod et højere kontingent. Der var 
imidlertid ikke andre af de tilstedevæ-
rende, som udtalte sig imod budget-
forslaget og en kontingentforhøjelse. 
Herefter blev budgettet vedtaget en-
stemmigt men helt uden klappen.  
 

Ad 5. 
Der var ikke fremkommet forslag til 
behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 6. 
Der skulle i år vælges formand og to 
bestyrelsesmedlemmer. Laurits blev 
genvalgt til formand. Uwe og Tage var 
villige til at genopstille til bestyrelsen, 
og de blev straks valgt. Jesper og Cai 
- som imidlertid ikke var til stede men 
som garanteret ikke havde noget 
imod det - blev begge genvalgt til sup-
pleanter. Også de to revisorer, Lise 
og Susanne, blev genvalgt. Ilse blev 
foreslået til posten som revisorsupple-
ant, og blev øjeblikkeligt valgt. 
 
Alle valg foregik under heftige klapsal-
ver, og efter valgene havde alle frem-
mødte fået en tillidspost.  
 
Ad 7. 
Under eventuelt var der flere, som 
ønskede ordet. 
 
Uwe nævnte vinterens udflugt til Sve-
rige som et eksempel på en god tur, 
som vi godt kunne gøre til en traditi-
on. Hvis vores årlige tur med Höga-
nisserne ebber ud, skal vi sørge for 
nye, livskraftige traditioner. Under 
diskussionen blev det blandt meget 
andet foreslået at arrangere week-
endtur med andre fotoklubber, fx 
Downstairs. Også en tur til Öland blev 
nævnt.  
 
Ilse foreslog, at de billeder der vinder i 
de enkelte glaskonkurrencer bliver 
scannet og lagt på klubbens hjemme-
side. Det forslag var der almindelig 
tilslutning til. Desuden nævnte hun, at 
det godt kunne være svært at komme 



i gang med at fotografere, og hun 
kunne godt tænke sig at være med 
som føl hos forskellige medlemmer. 
På stedet fik hun adskillige tilbud af 
slagsen.  
 
Jesper foreslog, at lidt flere gik ind i 
turnussen med at gøre rent i klubben. 
Det koster ikke andet end at møde en 
halv time tidligere og køre en tur med 
støvsugeren, og det behøver kun at 
være ca. hver 14. dag, hver 3. uge for 
at holde det rimelig rent. Flere nævn-
te, at det skulle de nok tænke på. Det 
blev nævnt, at der måske også var 
behov for en turnus for oprydning og 
opvask efter klubaftenerne. Jesper 
spurgte til hvornår ventilationen bliver 
sat op, hvilket Jørgen mente ville kun-
ne ske i løbet af sommeren.  
 

Laurits refererede ganske kort fra Re-
gion Nord årsmøde, som han havde 
overværet. Han nævnte, at der er mu-
lighed for at disponere over Vesterbro 
Kulturhus til alle mulige fotografiske 
aktiviteter, og at der kan lægges bille-
der ind på Region Nord’s hjemme-
side.  
 
Da debatten ebbede ud afsluttede 
Lise generalforsamlingen og takkede 
for lydhørhed og pæn opførsel. 
 
- - - - 
Herefter stod Ilse for lodtrækningen af 
to flasker rødvin blandt de 5 medlem-
mer, som havde betalt kontingent et 
helt år forud. Præmien blev vundet af 
Tage.  
 
   - ref.: Jørgen 



Konkurrenceresultater og statistik 

2001 / 02 var der 5 deltagere med 
71 deltagende billeder. 
2000 / 01 var der 6 deltagere med 
45 deltagende billeder. 
1999 / 00 var der 6 deltagere med 
38 deltagende billeder. 
1998 / 99 var der 6 deltagere med 
47 deltagende billeder. 
1997 / 98 var der 11 deltagere 
med 92 deltagende billeder  

Monocrome Antal billeder Opnået point 

Jørgen 16 98 

Tage 16 96 

Jesper 16 90 

Lotte 2 33 

Lise 2 30 

Laurits 1 22 

Ialt 53  
Farvepapir Antal billeder Opnået point 

Jesper 16 98 

Tage 16 95 

Lise 10 85 

Susanne 16 81 

Uwe 8 59 

Laurits 4 51 

Ialt 83  

Ove 4 48 

Kurt 1 18 

Daniel 4 37 

Lotte 4 26 

2001 / 02 var der 9 deltagere med 
63 deltagende billeder. 
2000 / 01 var der 9 deltagere med 
75 deltagende billeder. 
1999 / 00 var der 7 deltagere med 
59 deltagende billeder. 
1998 / 99 var der 12 deltagere 
med 75 deltagende billeder. 
1997 / 98 var der 13 deltagere 
med 116 deltagende billeder  

Dias Antal billeder Opnået point 

Kurt 10 95* 

Jørgen 16 95** 

Susanne 16 94 

Jesper 4 77 

Paul 4 76 

Laurits 4 63 

Lotte 4 48 

Ialt 58  

2001 / 02 var der 8 deltagere med 
66 deltagende billeder. 
2000 / 01 var der 6 deltagere med 
70 deltagende billeder. 
1999 / 00 var der 6 deltagere med 
76 deltagende billeder. 
1998 / 99 var der 5 deltagere med 
56 deltagende billeder. 
1997 / 98 var der 7 deltagere med 
97 deltagende billeder  

* 117 for de 5 bedste    ** 116 for 
de 5 bedste  

Årets fotograf  



Tillykke 
Så har vi fået resultaterne fra SDF’s landskonkurrence, den 22. nationale. Det 
er især i kategorien Natur/papir, klubben har markeret sig stærkt med en 
bronzemedalje (til Uwe) og et diplom (til Kurt). Vi husker, at Kurt lige netop 
lod sig presse til at indsende ét billede, og det var åbenbart nok til diplomet.  
 
Tillykke til de to dygtige fotografer !! 
 
Lise: MC Træ i sne.  
Laurits: MC No. 
Tage: MC 3 X kirke, Kuglen, FP Åkande, Natur Birketræ. 
Uwe: FP Badehus i Skanör I, Låge i Hede, Natur Sten i is Tosteberga 
(bronzemedalje). 
Kurt: Natur Efterårs Mosaik Guldsmed (diplom). 
Jørgen: Dias Bræddevæg. 
 
Til gengæld får vi ikke nogen lyddias færdige til landsmødet denne gang, så 
vi må afstå fra de medaljer, diplomer og andre udmærkelser, som klubben 
ellers plejer at høste i den disciplin. 

Konkurrenceresultater og statistik 

Årets billede 

Dias 

1 Jørgen 

2 Jesper 

3 Jesper 

4 Jørgen 

5 Jørgen 

Farvepapir 

1 Jesper 

2 Jesper 

3 Lise 

4 Tage 

5 Jesper 

Monocrome 

1 Tage 

2 Laurits 

3 Jørgen 

4 Tage 

5 Jørgen 

Der var afleveret 15 
billeder af 5 autorer, 
2002 / 2001 20 billeder 
6 autorer, 2001 / 2000 
12 billeder af 3 autorer, 
1999 / 2000 13 billeder 
af 3 autorer, 1998 / 99 
14 billeder 5 autorer 
1997 / 98 21 billeder 6 
autorer 

Der var afleveret 24 
billeder af 6 autorer, 
2002 / 2001 23 billeder 
af 7 autorer, 2001 / 
2000 23 billeder af 6 
autorer, 1999 / 2000 22 
billeder af 6 autorer, 
1998 / 99 22 billeder, 6 
autorer 1997 / 98 27 
billeder 7 autorer 

Der var afleveret 17 
billeder af 5autorer.  
2002 / 2001 16 billeder 
4 autorer, 2000 / 2001 
16 billeder af 4 autorer, 
1999 / 2000 20 billeder 
af 5 autorer, 1998 / 99 
16 billeder, 4 autorer  
1997 / 98 24 billeder 6 
autorer 

Natur og Portræt 
 
Den årlige konkurrence i Portræt og 
Natur, blev bedømt af Peder B. Pe-
dersen og vinderne blev i 
 
Portræt: Jørgen Jakobsen 
Natur: Jesper Plambech 



Type  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev FK, Glas 1 09. september 07. oktober Herlev 

Herlev FK. ”Port” 16. september 28. oktober Herlev, dom. Hesk 

SDF, alle mm 30. april 27. september Esbjerg 

Region Nord. Dias 30. september 23. oktober Frederikssund 

Herlev FK. Glas 2 21. oktober 25. november Herlev 

Region Nord. FP 25. november 04. februar Torstrup FK 

Herlev FK. Glas 3 09. december 20. januar Herlev 

Region Nord. S/H 27. januar 17. marts Gråtonerne 

Herlev FK. Glas 4 03. februar ? Herlev 

Husk også:    

Herlev FK. Fototur ifølge program 
03. og 10. juni 

Ser på billederne 
16. september Herlev 

Frederiks FK. Rally 07. september ? Frederikssund 

Herlev FK. Digitale fotografer har  
op til 10 billeder med 

09. september, forklarer 
om deres billeder Herlev 

Konkurrencer 
Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, 
dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter be-
dømmelsen. 

Resultater fra Region Nord mm. 
Den 18. marts afholdt Ølstykke Fotoklub konkurrencen i sort/hvid, der var 
som vanligt et stort fremmøde til bedømmelse ved dommer Tove Thage. 
Vi havde 8 billeder med ud af de 113 indleverede, flg. fik antaget, Laurits 1 
stk. Jesper 1 stk. Jørgen 1 stk. og Tage 2 stk. 
Vinder blev William Gaarde Nissen, Torstorp FK. 2. Bent Kramer, Gråtonerne 
FK. 3. Mogens Herskind, Ølstykke FK, 4. Rafael Borges Gråtonerne FK, 5. 
Janne Bjarnholt, KFAK. 

Husk at deltage i Region Nords konkurrencer, der er 
penge at vinde. 
Se afleverings datoer andet sted i bladet. 



 

Program efterår 2003 / vinter 03-04 
 
19. august: Vi mødes på Bakken 
Første klubaften i sæsonen bliver en Bakketur. De, der har lyst, aftaler fælles 
spisning på et af de hyggelige spisesteder med Jørgen. Vi mødes så med 
resten af banden udenfor Bakkens Hvile kl. 19.30, nyder en stille genstand, 
og går derefter ud og fotograferer fest og farver mens sommernatten sænker 
sine blå nuancer over motiverne. 
 
26. august: Besøg af en kunstner 
Laurits har engageret en kunstner til at komme og vise et udvalg af sine bille-
der og fortælle om dem og om billeder i almindelighed. Det er stadig en hem-
melighed, hvem der er tale om - kom og bliv både overrasket og inspireret ! 
 
2. september: Billeder fra Region Nord  
Vi låner en billedsamling fra en Region Nord-konkurrence og bedømmer selv 
de indsendte billeder. Kommer vi frem til samme resultat, som dommeren 
gjorde ? Synes vi stadigvæk, at vores egne billeder er så meget bedre ??  
Uanset om du får svar på spørgsmålene, så bliver der massevis af flotte affo-
tograferede billeder på lærredet i aften. 
 
søndag d. 7. september: Frederikssund Fotorally (NB: ændret mødedag 
og -sted) 
Mødested er i Elværket, overfor kirken mellem kl. 09 og 10, hvor der er mor-
genkaffe. Starten går kl. 10.00 dut til kapfotografering på to bundne emner i 
den morgensløve by. Der må bruges både sort/hvid, farve og digitaler. Når 
rally’et er overstået, kører vi over broen til Laurits & Lissi, hvor vi spiser mad-
pakker. Dagen rundes af med en gang naturfotografering i det nordligste 
Horns Herred. 
 
9. september: Digital billedaften 
Som opfølgning på forårets digitale arrangementer har alle, der arbejder med 
den slags billeder, lavet op til ca. 10 billeder på CD og/eller papir. Vi viser 
hver især vores kunstværker og fortæller, hvordan vi har gjort, og modtager 
forsamlingens kommentarer og gode råd. Med videre. 
HUSK:. aflevere til Glas 1 
 
 
 
 
 
 



16. september: Vores egne naturbilleder 
Vi ser på hvad der kom ud af forsommerens indsats på naturfoto - de to ture 
3. og 10. juni. Alle, der var med, har til i aften lavet billeder, som kan vises og 
kommenteres. Vi vil igen undres over, hvor forskellige billeder der kan komme 
ud af, at vi render oven i hinanden og fotograferer. Og der bliver kritik, som 
man kan gå hjem og arbejde videre på, så billederne bliver helt perfekte til 
den næste Nationale.  
HUSK: aflevere ’port’ billeder til bedømmelse 
 
23. september: Bytur i København (NB: ændret mødested) 
Vi mødes over en pint i Shamrock kl. 19.30 (også kendt som Twin Irish Pubs, 
den irske pub i Scala, overfor Cirkusbygningen). Når vi så er færdige med at 
mødes, går vi ud og tager billeder i byen mens det tusser.  
Husk: aftale fælles rejse eller kørsel til landsmødet i weekenden. 
 
26. - 28. september: SDF Landsmøde i Esbjerg 
SDF’s landsmøde er i år helt ovre i Esbjerg. Vi skal igen mødes med alle ven-
nerne fra de andre fotoklubber og se landsudstillingen (Den 22. Nationale) for 
første gang. Vi skal også med til alle de spændende aktiviteter, til landsmøde-
middag, vi skal modtage alle vores udmærkelser og feste. 
 
30. september: Jesper viser billeder – og måske digitale lyddias 
I aften vil Jesper stå for billed- og muligvis også lydsiden. Han viser et udvalg 
af de imponerende flotte billeder fra sine mange ture i udkanterne af den dan-
ske natur. Desuden har han endda strikket nogle af dem sammen til foreløbi-
ge udkast til klubbens første digitale lyddias, som måske virker. Vi vil beundre 
billederne og glæde os over, hvad den ny teknologi også kan bruges til.  
Husk: aflevere dias til Region Nord 
 
7. oktober:  Bedømmelse af glas 1. 
Så er det i aften, sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvilke kre-
ative kommentarer giver dommeren vores billeder med på vejen, og hvem 
bliver aftenens heldige vindere ?? Er det igen et af de nye talenter, eller for 
en gangs skyld en af de garvede rotter ? Der er udsigt til flotte billeder på tav-
len! 
 
14. oktober: Efterårsferie 
Der er ikke noget møde, fordi vi fejrer skolernes efterårsferie. 



21. oktober: Digital aften med Michael Rønsdorf 
Vi har i aften fået Michael, som er professionel Photoshop-bruger, til at kom-
me og fortælle om sine bedste fifs, så vores digitale billeder kan blive endnu 
bedre og flottere. Der er vist mange, som husker Michaels billeder fra  hans 
bedømmelse af forårets glaskonkurrence og især hans strålende farver. Nu 
kan du lure nogle af hans tricks af og få inspiration til dine egne computer-
billeder.  
Efter Michaels inspirerende indlæg, bliver der udleveret en CD med billeder til 
alle interesserede, som selv kan eksperimentere med Photoshop og senere 
vise os andre resultatet - den 13. januar. 
Husk: aflevering til glas 2. Husk også at aftale fælles kørsel til på tors-
dag 
 
23. oktober:  Bedømmelse af Region Nord konkurrence i dias (NB: i Fre-
derikssund) 
Vi mødes med fotovennerne i Region Nord, denne gang i Frederikssund (Ved 
Kirken 6) kl. 19.30 og hører hvad dommeren har fået ud af vores dias - og de 
andres. Kom og se en masse flotte og/eller interessante billeder. 
 
28. oktober: Besøg af Peter Hesk 
Det er endnu en gang lykkedes os at få billedhuggeren og grafikeren Peter 
Hesk til at komme og besøge os i klubben. Denne gang tager han udgangs-
punkt i vores billeder indenfor emnet ”Port”. Kom og få en uforlignelig billed-
snak og en ny, inspirerende vinkel på dit billedsyn. 
 
4. november: Forkritik af billeder til jubilæumsudstillingen 
I aften ser vi på de serier eller kollektioner, som vi hver især har forberedt 
gennem lang tid til klubbens store jubilæumsudstilling på Gammelgaard til 
januar. Vi giver gode råd og ideer til færdigbehandling af villederne, eller til at 
vælge. Det skulle gerne være billeder af allerypperste kvalitet, der kommer op 
og hænge til 50-års jubilæet. 
Husk: fælles transport til Peter Herskind næste gang. 
 
11. november: Fotogravure - besøg hos Peter Herskind (NB: Ændret mø-
dested) 
Vi besøger Peter Herskind i hans fotogravure-laboratorium i Ølstykke, og for-
søger os med den spændende, gamle teknik. Medbring et egnet sort/hvid 
billede i størrelse A4, 18x24 eller tilsvarende, og se hvad der kan komme ud 
af det. 
 
18. november: Lyddias 
Der er i aften et glædeligt gensyn med et sortiment af klubbens lyddias-serier, 
både de gode, gamle og de nyere. Det lykkedes jo ikke helt at få nogle nye 
serier færdige til landsmødet i år, så nu starter vi i god tid inden næste år med 
en inspirerende aften hvor der er farver, bevægelse og lyd på programmet.  



25. november: Bedømmelse af glas konkurrence nr. 2 
Så er der nok en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens an-
den glaskonkurrence, hvor vi får nok en dommer til tavlen og til at fortælle, 
hvad hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at høre kommenta-
rerne, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der er aftenens dygtige 
vindere. 
Husk: aflevere farvepapir til Region Nord. 
 
2. december: Pariseraften 
I aften tager vi på en tankerejse til byernes by - Paris. Medbring billeder fra 
Paris og lidt pariserstemning - så indtager vi begge dele sammen med lidt 
lokal vin og flûtes med eller uden ost. 
 
9. december: Julehygge 
Det er sidste mødeaften i år. Den benytter vi traditionen tro til julehygge og 
nissesjov. Herunder en medrivende auktion over fotografiske mærkværdighe-
der, gamle apparater og næsten intakte himstregimser. Tag en lille ting (til ca. 
15 kr.) med, som er smukt indpakket, til vores gavelotteri. Kom og hyg, og gør 
et kup. Der er hadegaver for ingen verdens penge, og de går lige i klubkas-
sen. 
Husk: aflevering til glas 3. 



6. januar 2004: Forberedelser til jubilæet 
Nu er det i sidste øjeblik. På lørdag åbner jubilæumsudstillingen, og vi gør de 
sidste detaljer klar og lapper de løse ender. 
 
10. januar: Jubilæum - åbning af jubilæumsudstilling på Gammelgard 
(NB: lørdag) 
Festlig fernisering og herlig hyldest finder sted i kulturhuset Gammelgaard, 
hvor mange prominente gæster og fotovenner fra nær og fjern kommer og 
hjælper os med at fejre klubbens 50 års fødselsdag. 
 
13. januar: Digital aften 
Vi ser på hvad der er kommet ud af de billeder, som blev delt ud på CD på 
Michael Rønsdorfs aften. Ud fra de forskellige billeder, som vi hver især har 
frembragt, diskuterer vi både billeder, teknik og smag, og vi udveksler digitale 
fifs.  
 
17. - 18. januar: jubilæumsfest på Vangegaard (NB: weekend) 
Gallafest i anledning af klubbens 50 års jubilæum. Den finder sted på Vange-
gaard, hvor vi ellers plejer at mødes med Höganisserne, og hvor der nu er 
dækket op til det helt store. Vi fejrer os selv og hinanden. 
 
20. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 3 
Så er det tid til sæsonens tredje glaskonkurrence. Vi ser på de nye, flotte bil-
leder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvilket billedsyn ligger til 
grund for aftenens bedømmelse, og hvem er de dygtige billedmagere, der 
løber af med de tre glas? Tegner der sig monstro et billede af, hvem der bli-
ver årets fotograf i de forskellige kategorier ??  
 
27. januar: Portrætaften i klubben 
Laurits har taget et mindre lysanlæg med, og viser hvordan man lægger et 
dekorativt, klædeligt lys på forskellige ansigter og måske også andre legems-
dele. Prøv selv - og tag nogle gode portrætter til emnekonkurrencen senere 
på sæsonen. 
Husk: aflevere sort/hvid til Region Nord 
 
3. februar: Besøg af Pernille Mejslow 
I aften får vi besøg af billedkunstneren Pernille Mejslow, som viser en samling 
af sine værker. Det er både malerier, akvareller og fotogravure. Kom og se 
nogle spændende og anderledes billeder og få inspiration til de mørke vinter-
aftener. 
Husk: aflevering til glas 4. Husk også fælles kørsel i morgen. 

Du kan også komme til orde i bladet 
           Send dit indlæg til Tage 



4. februar: Bedømmelse af Region Nord farvepapir (NB: det er en onsdag) 
I aften er det Torstrup Fotoklub, som for nylig har tilsluttet sig Region Nord, 
der står for arrangementet. Der er igen lagt op til en spændende aften, hvor vi 
skal se en hel masse billeder, hylde de heldige vindere, og mødes med foto-
venner fra de andre klubber i området. 
Husk: fælles transport til TV byen 
 
10. februar: Vi besøger TV byen 
Vi regner med, at vi har fået besnakket os til et besøg bag skærmen i TV by-
en. Nærmere afklaring og flere oplysninger - herunder om mødested og -tid 
følger.  
 
17. februar: Sportsfotografering 
Så går starten for en fælles aktivitet, der kører igennem en del af jubilæums-
året: sportsfotografering. Vi besøger en række sportsklubber i Herlev og foto-
graferer deres aktiviteter. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med action, fut og 
fart i billederne, så er det nu, du kan begynde at bygge din grundform op. 
 
24. februar: Billederne fra den Nationale 
I aften ser vi billederne fra Den 22. Nationale, som første gang blev vist på 
Landsmødet i Esbjerg. Denne gang har vi tid til at se og diskutere billederne, 
og samtidig udvælger vi de billeder, som skal vises på biblioteket. 
Husk: aftale hvem der hænger billeder op på torsdag. 
 
2. marts: Duel med Frederikssund Fotoklub 
Vi har en revanche til gode mod Frederikssund Fotoklub, som jo vandt i vores 
seneste træfning på dias. Denne gang kommer de til os, og kampen foregår 
på farvepapir. Derfor skal vi møde op alle sammen, og medbringe vores to 
allerbedste farvede billeder, så vi kan få genoprettet selvtilliden.  
 
9. marts: Endnu ikke programlagt 
 
16. marts: Besøg af Carlo Pedersen 
Carlo, som er næstformand og PR-specialist i landsforbundet SDF, tager fak-
tisk også billeder. Han er endda god til det, og har vundet mange udmærkel-
ser i ind- og udland. I aften kommer han forbi og viser os et skønsomt udvalg 
af sine billeder til beundring og inspiration, og vi får nok en god billedsnak ud 
af det også.  
 
17. marts: Bedømmelse af Region Nord konkurrence i sort/hvid 
Bedømmelsen foregår i Vesterbro Kulturhus, og det er Gråtonerne, som har 
arrangeret arrangementet. 

Glæd dig til næste num m er af bladet 



Formand: 
Laurits A. Hansen 
Skibbyvejen 10 

4050 Skibby 
4752 8494 

Lis-

Postgiro: 4 03 36 98 

ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE 
I FOTOKLUBBEN… .. 

ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB 

- så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op 
på en klubaften-tirsdage 19.30  

HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN 14-16 PARTERRE 

— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren 

Tage Christiansen 
Vingeager 4 
2600Glostrup 
43 63 19 35 

e-mail tach@tiscali.dk 

Kasserer: 
Jørgen Jakobsen 
Glaciset 43 B 
2800 Lyngby 
4587 3567 

Billedsekretær: 
Uwe Hess 
Søvej 13 
2665 Vallensbæk Str. 
4354 0325 

Næstformand/referent: 
Joan Olsen 
5. Juni Plads 3, 2. 
2000 Frederiksberg 
3887 9729 

Externe konkurrencer: 
Tage Christiansen 
Vingeager 4 
2600 Glostrup 
4363 1935 
tach@tiscali.dk 

Suppleant: 
Cai Nielsen 
Højbjergvej 47 st. th. 
2730 Herlev 
4491 7198 
 

Suppleant: 
Jesper Plambech 
Høje Gladsaxe 72, 1. tv. 
2860 Søborg 
3966 8775 
jpphoto@mail.tele.dk 

www.herlev.fotoklub.dk 


