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Referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2004
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Billedsekretærens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.
Eventuelt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der var 10 medlemmer til stede. Det meste af bestyrelsen, en suppleant,
begge revisorer og revisorsuppleanten samt to helt almindelige medlemmer.
Ad 1.
Ole Stormholt blev valgt til dirigent, og han kunne hurtigt konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad 2.
Formanden Laurits A. Hansen aflagde beretning om klubbens 50.ende sæson, som naturligvis har været meget præget af 50års jubilæet, den flotte udstilling på Gammelgaard og jubilæums-festen. Men vi har også haft et sædvanligt og godt program med mange gode klubaftener. Vi har haft besøg af
Michael Rønsdorf, Pernille Mejslow, Egon Andersen og Carlo Pedersen, som
har været forbi og vise billeder. Vi har været i Ølstykke Grafiske Center hos
Peter Herskind og forsøgt os med at lave fotogravure.
Vi har haft adskillige vellykkede aftener med digital fotografi og billedbehandling, tak til Lise, Tage og Jesper for indsatsen. Tak også til Uwe og Lise, som

på trods af dogmerne har vist ’rå’dias fra Lofoten, til Jesper for at vise et udvalg af sine digitale billeder, og til Jørgen for hans retrospektive billedaften.
Der har været en portrætaften i klubben, og vi har set lyddias og pariserbilleder – med lækker ost & vin til. Vi har været på ture til København, på Bakken, i Mindelunden og på Louisiana og se William Eggleston. Og endelig har
vi haft duel med Frederikssund, som vi bankede – med én pind.
Klublokalet blev desværre hærget af en mindre brand umiddelbart inden jubilæet, og vi fik dels spoleret den nye ventilator, dels fyldt røglugt og sod ind i
rummene. Der er nu rimelig pænt, men der er stadig et par hængepartier –
bl.a. maling af lofterne.
I anledning af jubilæet havde vi gennem længere tid sat alle sejl for at få en
flot udstilling ud af det på Gammelgaard, og det lykkedes over al måde. En
stor tak til vores gæsteudstillere Kirsten Klein, Fie Johansen, Rudy Hemmingsen, Pierre Maffait og Torkil Michelsen. Der var i alt 205 billeder oppe og
hænge, og de hang flot. Til den festlige fernisering kom der over 200 gæster,
og i alt blev udstillingen set af ca. 600 besøgende. Vi havde arrangeret to
forestillinger med lyddias, hvoraf den anden forløb bedre end den første; de
blev hver besøgt af 10-15 gæster.
Jubilæet gav anledning til en god omtale i Dansk Fotografi, hvor der var både
billeder og reportage, og vi fik god støtte til udstillingen og det flotte katalog
fra Herlev Kommune, Sorgenfri Foto og Fotobranchens Leverandørforening.
Vi fik en medalje overrakt af formanden for SDF, og fik en masse øl og vin af
de tililende gæster, som vi satte stor pris på ved den efterfølgende jubilæumsfest på Vangegaard. Her sørgede Jesper for maden, og der var indkaldt
et voldsomt underholdende indslag fra en næsten verdensberømt entertainer.
Et af klubbens tidligste medlemmer, Erik Schultz, var med til festen og holdt
en god tale om klubben. Ved midnat stod selve formanden for et mindre, vellykket festfyrværkeri.
Vanen tro har vi vist et lille udvalg af billeder fra Den Nationale på Herlev
Bibliotek, og det gav som sædvanlig en pæn opmærksomhed fra besøgende
og fra lokalpressen. Vi har i årets løb fået hele fem nye medlemmer, velkommen til Henrik, Ole, Lars-Ole, Robin og Anette, mens vi har sagt farvel til ét
medlem, Kurt. Besøget af Höganisserne faldt i år på 1. maj, og vi var på fælleden og se demonstrationerne inden vi kørte til Vangegaard til en hyggelig
og festlig weekend.
Med hensyn til externe konkurrencer har vi gjort det pænt i Region Nord; et
stort tillykke til Joan som udmærkede sig ved at vinde i sort/hvid konkurrencen. I SDF (2003) fik vi tilsammen 9 antagelser (Jørgen, Lise Laurits, Tage og
Uwe), plus at Kurt fik et diplom og Uwe en medalje af næsten ægte bronze.

Formanden sluttede med at takke alle medlemmer for en god indsats, både i
det daglige og til jubilæet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som forsamlingen herefter godkendte med applaus.
Ad 3.
Billedsekretæren, Uwe Hess, fremlagde resultaterne og alle dataene for
årets konkurrencer. Deltagelsen i de fire glaskonkurrencer var stærkt stigende i S/H (monochrome), fortsat pænt stigende i farvepapir, og meget faldende
i dias. Konkurrencerne var bedømt af Jens Barfred fra Rebæk Søpark, Poul
Erik Frandsen fra Albertslund, Peter Gjevert fra Negativ, og Leif Koth fra
Næstved. I den samlede stilling blev de bedst placerede:
Monochrome (sort/hvid): 1. Jesper Plambech; 2. Tage Christiansen; 3. Susanne Sørensen
Farvepapir: 1. Tage Christiansen; 2. Jesper Plambech; 3. Susanne Sørensen
Dias: 1. Jesper Plambech; 2. Susanne Sørensen; 3. Ole Stormholt..
Konkurrencerne i Natur og Portræt blev bedømt af Poul Nilsson, som efter
en lang lang pause lod sig se i klubben ved beømmelsen. Her vandt Jesper i
portræt og Ole Stormholt i natur.
Konkurrencen Årets billede blev bedømt af AFA i Århus; vi er ikke informeret
om hvilke tre dommere, der bidrog til løjerne. Vinderne var:
Monochrome (sort/hvid): Susanne Sørensen, og med Tage og Jørgen på
hhv. 2. og 3. pladserne.
Farvepapir: Tage Christiansen med sig selv på 2. pladsen og Susanne som
nr. 3.
Dias: Jørgen Jakobsen som både nr. 1, 2 og 3. (der deltog 16 billeder, så det
var ikke derfor).
Uwe delte successivt de flotte, store præmieglas ud.
Ad 4.
Kassereren Jørgen Jakobsen gennemgik de uddelte papirer: det reviderede
regnskab, regnskab for Jubilæumsudstillingen og jubilæumsfesten, og bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår.
Der var et underskud på 1564 kr., hvilket er pænt i anledning af alle jubilæumsaktiviteterne, fordi der (endnu) ikke er hævet på jubilæumskontoen. Der
er indkommet flere kontingenter end der var budgetteret med, og som sædvanligt gav både kaffekassen og juleauktionen flere penge end forventet. Vi
brugt en del flere penge til dommere og gæster end forventet, men til gengæld var udgifterne til SDF’s landskonkurrence lidt lavere end forventet. Jubilæumsudstillingen kostede 4044 kr., som vi har fået lovning på støtte til hos
Fotobranchens Leverandørforening, og jubilæumsbogen 18.125 kr., som vi
har fået af kommunen. Der kom et underskud på jubilæumsfesten på 7600
kr., som vi ikke helt havde budgetteret med, men ellers var det lykkedes at
opfylde alle de imødesete indtægter og udgifter.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, heller ikke til regnskabet over jubilæumsudstilling og jubilæumsfest. Revisorerne havde ikke
bemærkninger til regnskabet, og det blev herefter godkendt med høj klappen.
Så gennemgik Jørgen forslaget til budget, som var baseret på at vi fastholder
det forøgede kontingent indtil vi har hel oversigt over hvordan jubilæet kommer til at forløbe rent økonomisk. Det var der ikke indvendinger imod, så derfor blev det vedtaget.
Ad 5.
Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad 6.
Der skulle i år vælges kasserer og ét bestyrelsesmedlem. Jørgen lod sig genopstille til kassererposten og blev straks valgt. Joan lod sig besnakke til at
genopstille, og der var ikke flere kandidater, og hun blev ligeledes omgående
valgt. Jesper og Cai - som imidlertid ikke var til stede men som garanteret
ikke havde noget imod det - blev begge genvalgt til suppleanter. Også de to
revisorer, Lise og Susanne, blev genvalgt, og Ilse blev valgt som ny revisorsuppleant.
Valgene blev markeret med stærk klapsalve.
Ad 7.
Under eventuelt var der flere, som ønskede ordet.
Region Nord’s ændrede konkurrenceregler blev drøftet, fordi Tage skulle til
møde om dem. Vi var imod at der skal emne på en konkurrence, og vi faldt
heller ikke for at blande sort/hvid og farvede billeder sammen i én bedømmelse. Det var uklart, om konkurrencen i dias skulle afvikles. Uwe mente i lighed
med andre tilstedeværende, at den kategori havde mistet sit indhold og derfor
godt kunne afskaffes, men andre havde en mindre kategorisk opfattelse.
Ole Stormholt nævnte at det havde været en positiv oplevelse at komme i
klubben. Han kunne godt tænke sig lidt bedre information om hvad der menes med mange af de ting, der står i programmet – noget af det er for indforstået. Indlægget førte til en mere åben og omkringfarende drøftelse af ideer til
programpunkter til efteråret, og den lovede bestyrelsen at tage til sig og sørge
for at udmønte i atter et gennemarbejdet og spændende program.
Da snakken ebbede ud, afsluttede Ole og takkede for pæn opførsel under
generalforsamlingen.
---Herefter blev der trukket lod om to flasker rødvin blandt de 5 medlemmer,
som havde betalt kontingent et helt år forud. Præmien blev vundet af Susanne.
- ref.: Jørgen
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af minimum 4 og maksimum 8 papirbilleder. De enkelte billeder i en portfolie skal været mærkede med bogstaverne A,B,C osv. for markering af
rækkefølgen.

Sidste sæson blev igen god for Herlev Fotoklub i forbindelse med konkurrencerne i Region Nord med Joans 1. plads og Susannes 10. plads, i
Alle papirbilleder skal på bagsiS/H samt en del antagelser, gennem
den være mærket med opad pil.
året.
Dias konkurrencen fortsætter som
Nye regler
hidtil.
På årsmødet i maj blev der vedtaget Se konkurrenceregler på opslagstavnye konkurrenceregler, grupperne S/ len eller på Region Nords hjemmeside
H og FP er slået sammen som en
www.regionnordfoto.dk
konkurrence ”Papirbilleder”, dvs. at
man i samme konkurrence blander S/
H og FP, disse konkurrerer så på lige Husk at deltage i Region
fod, dem vil der blive afholdt 2 konNords konkurrencer, der er
kurrencer af, bestyrelsen i Region
Nord har ret til at fastsætte et emne
penge at vinde.
eller tema, hvis intet er nævnt er emnet frit.
Se afleverings datoer anSom noget nyt vil der være en konkurrence med Portfolie, dvs. en sam- det sted i bladet.
menhængende billedserie bestående

Konkurrenceresultater og statistik
Årets fotograf
Monocrome Antal billeder

Opnået point

Jesper

16

96

Tage

16

91

Susanne

07

90

Lise

15

86

Laurits

12

76

Ole

04

76

Jørgen

16

57

Lotte

08

35

Cai

02

10

Farvepapir

Antal billeder

Opnået point

Tage

16

95

Jesper

16

88

Susanne

16

88

Tommy

16

79

Uwe

16

77

Laurits

08

71

Ove

16

62

Ole

04

50

Lise

12

44

Lotte

08

34

Dias

Antal billeder

Opnået point

Jesper

16

99

Susanne

16

92

Ole

04

92

Jørgen

12

83

Dommere:
1. Jens Barfred, Rebæk Søpark
2. Poul Erik Frandsen, Albertsl.
3. Peter Gjevert, Negativ
4. Leif Koth, Næstved

2002 / 03 var der 6 deltagere med
53 deltagene billeder.
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.
2002 / 03 var der 10 deltagere med
83 deltagene billeder.
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.
2002 /03 var der 7 deltagere med
58 deltagene billeder.
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.

Konkurrenceresultater og statistik
Årets billede
Monocrome
1 Susanne
2 Tage
3 Jørgen
4 Laurits
5 Jesper

Dias
1 Jørgen
2 Jørgen
3 Jørgen
4 Jesper
5 Ole

Der var afleveret 28
billeder af 7 autorer,
2003 / 2002 15 billeder
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

Der var afleveret 16
billeder af 4 autorer.
2003 / 2002 17 billeder
5 autorer, 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

Der var afleveret 36
billeder af 9 autorer,
2003 / 2002 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

Farvepapir
1 Tage
2 Tage
3 Susanne
4 Tommy
5 Tommy

Natur og Portræt
Den årlige konkurrence i Portræt og
Natur, blev bedømt af Paul Nilson og
vinderne blev i
Portræt: Jesper
Natur: Ole

Resultat af SDF, Den Nationale
STORT TILLYKKE til de dygtige fotografer !!
Jesper: S/H sølv ”Opsynsmanden”, diplom ”Stald”, antaget ”Vindue”, FP
antaget ”Armod”, ”Halv”, ”Badebro”, NATUR diplom ”Møns Klint i morgenlys”
Laurits: S/H bedste landskab ”Industrimuseet, Paris 2”, antaget ”Rimfrost”
FP antaget ”Kæruld”
Jørgen: S/H antaget ”Mols Bjerge”, Rundt Hus”, ”Lysning Stenshoved 2”,
NATUR diplom ”Døde træer, Søndersø” antaget ”Dam 4”
Susanne: S/H antaget ”Kirkevindue”FP antaget ”Regnvejrsfisk”
Lise: FP antaget ”Mont Saint Michel” NATUR antaget ”Tang IV”
Fortsætter næste side

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

Indlevering

Herlev FK, Glas 1

07. september 05. oktober

Herlev

SDF, alle mm

30. april

02. oktober

København

Region Nord. Papir

28. september

?. november

Halsnæs

Herlev FK. Glas 2

26. oktober

30. november

Herlev

Region Nord. Dias

16. november

?. januar

Dansk Nikon

Herlev FK. Glas 3

07. december

18. januar

Herlev

Region Nord. Papir

04. januar

15. februar

Herlev

Herlev FK. Glas 4

01. februar

08. marts

Herlev

??. april

Rebæk Søpark

Region Nord. Port Fo 22. februar

Bedømmelse

Sted

Husk også:
Frederiks FK. Rally

05. september

21. oktober

Frederikssund

Duel Downstairs FP

07. september

14. september

Herlev

Duel Frederikssund?

?

?

Frederikssund

Resultat af SDF, Den Nationale Fortsat fra forrige side
Uwe: FP antaget ”Højhus Paris”
Tommy: NATUR bedste dyr ”Gedehams”, bedste macro ”Åkander” antaget
”Udbrud”
Tage: NATUR antaget ”Kæruld”
Individuelt i alle konkurrencer blev Jesper en flot nr. 4 og Herlev Fotoklub blev
også flot nr. 4 i klubkonkurrencen.
Lyddias, klubben regner også med at få en del lyddias med i år, mon ikke vi
også her får en del hæder som vi plejer. Det bliver spændende at se da der i
år også må benyttes digital lyddias i samme konkurrence.

Program efterår 2004/ vinter 04 - 05
24. august: Dommer for en aften
I aften har vi fået fat i en billedmappe fra SDF, og programmet går dels ud på
at beundre de flotte billeder, dels at øve os selv og hinanden i at bedømme
og kommentere billederne. Hvor tit har du ikke oplevet til en klubkonkurrence,
at dommeren havde misforstået dit billede totalt – nu kommer din chance:
dommeren er dom, hvor god er du selv?
31. august: Sportsfotografering
Vi har jo sat os for at være med, når Årets Sportsprofil bliver hyldet i Herlev
Medborgerhus til marts næste år, og at have skabt en samling af sportsbilleder fra de forskellige klubber og organisationer i kommunen. I aften gør vi
status for arbejdet – hvor mange mangler at få kontakt med nogle sportsudøvere, der vil fotograferes? Hvordan gør man egentlig? Vi udveksler kontaktadresser og staldfiduser (fif: kig på internettet under Herlev foreningsvejviser
– der er kontaktpersoner til de fleste sports- og idrætsklubber)
søndag d. 5. september: Frederikssund Fotorally (NB: ændret mødedag
og -sted)
Mødested er i Elværket, overfor kirken mellem kl. 09 og 10, hvor der er morgenkaffe. Starten går kl. 10.00 til en gang fotografering på tid om to bundne
emner i den morgensløve by. Der må bruges både sort/hvid, farve og digitalbilleder, og det plejer at være både udfordrende og sjovt.
7. september: Besøg af Nina og Kurt Nissen
I aften får vi besøg af Nina og Kurt, som til hverdag huserer i fotoklubben Negativ og i alle mulige konkurrencer i ind- og udland, hvor de får gode placeringer. De har i mange år arbejdet med forskellige kreative processer og nye
billedmæssige udtryk, og nu vil de vise os et sortiment af deres billeder og
tage en snak med os om hvordan de bliver til (billederne, altså) og hvad meningen er.
HUSK: aflevere billeder til den første klubkonkurrence - glas 1 i alle tre
kategorier (farvepapir, sort/hvid og dias).
14. september: Duel med Downstairs
Ved sidste duel lykkedes det jo ikke helt at vinde over Downstairs, så det er i
aften vi skal have revanchen. Der kæmpes på farvepapir, og vi skal stille med
et stærkt hold – 21 billeder heraf to fra hver autor. Så: medbring dine to bedste farvede billeder, tudehorn, fuldt landskampudstyr og højt humør.
HUSK: aftal eventuelt fælles spisning i byen til næste tirsdag.
21. september: Bytur i København (NB: ændret mødested)
Vi mødes i pub’ben Shamrock kl. 19.30 (også kendt som Twin Irish Pubs, den
irske pub i Scala, overfor Cirkusbygningen). Efter at vi er færdige med vores
pint o’Guinness, går vi ud og tager spændende og stemningsfulde billeder i
byen mens det mørkner og natten sænker sig i gaderne og mellem murene.

28. september: Lyddias
Det er i aften, der er verdenspremiere på de nye lyddias serier, som skal forevises på landsmødet på lørdag/søndag. Dertil kommer et glædeligt gensyn
med et mindre pænt udvalg af klubbens lyddias-serier, både de gode fra
gamle dage og de nyere. Der er farver, bevægelse og lyd på programmet!
HUSK: aflevere billeder til Region Nord, papirbilleder.
2. - 3. oktober: SDF Landsmøde på Bellahøj
SDF’s landsmøde er i år rykket til Bellahøj, og det er jo så tæt på som det kan
blive. Så det er chancen også for de, der er kede af at rejse langt, til at mødes med alle vennerne fra de andre fotoklubber i hele landet og se landsudstillingen (Den 23. Nationale) for første gang. Vi skal også med til alle de
spændende aktiviteter, til landsmødemiddag, vi skal modtage alle vores udmærkelser, og så skal vi feste.
5. oktober: Bedømmelse af glas 1.
Sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt i aften!! Hvilke kreative kommentarer giver dommeren vores billeder med på vejen, hvilket billedsyn lægger hun for dagen, og hvem bliver aftenens heldige vindere? Er det igen et af
de nye talenter, eller for en gangs skyld en af de garvede rotter? Uanset udfaldet, så er der garanti for flotte og nye billeder på tavlen!
HUSK: aftale transport til Taastrup tirsdag efter efterårsferien,
12. oktober: Efterårsferie
Der er ikke noget møde, fordi vi fejrer skolernes efterårsferie. Rejs hellere ud i
vejret og tag nogle gode billeder, så du kommer i træning.
19. oktober: Portrætaften hos Inge Aasmul (NB: ændret mødested)
Vi har fået lov at besøge Inge Aasmul i hendes atelier i Taastrup (Kirkevej 6)
og høre om portrætfotografering. Vi får sikkert også mulighed for at se nogle
af de meget udtryksfulde portrætter, som Inge Aasmul har lavet gennem sit
lange virke.
HUSK: aftale mødested og –tid samt transport til Hesede Skov på lørdag
HUSK: aftale transport til på tirsdag, muligvis til Albertslund
Lørdag 23. oktober: Fototur til Hesede Skov (NB: ændret mødedag og –
sted) Jesper har arrangeret en udflugt til Hesede Skov, hvor der står naturfotografering og efterårsfarver på programmet. Vi har aftalt mødested og –tid
hjemmefra, og koncentrerer os derfor om at fange lyset, når det er der, og få
efterårets flotteste billeder i kassen, så vi kan høste rigtig meget hæder i naturkonkurrencerne.

26. oktober: Teknikaften – det digitale fotografiapparat (NB: ændret mødested)
I aften har vi fået Jørgen Bresson til at fortælle om de mange muligheder,
som de moderne digitale fotografiapparater er udstyret med, og hvordan man
kan udnytte dem til at lave vellykkede og originale billeder med. Det er nu du
får chancen for at blive lidt mere dus med mekanikken, og selv de gamle rotter kan få et fifs med hjem. Arrangementet holdes ’ude af huset’; det er pt.
ikke klarlagt præcis hvor.
HUSK: aflevere billeder til glas 2.
2. november: Uwe og Lise viser billeder fra Bretagne
Det er atter en gang lykkedes at få Uwe og Lise til at vise nogle af deres ellers tophemmelige ’negativer’frem i klubben ved en lukket forevisning. Der er
med garanti flotte billeder på lærredet i aften, når resultaterne af deres adskillige sommerferier toner frem.
9. november: Teknikaften – Photoshop
Vi ser i aften på programmet Photoshop, og viser helt forfra hvordan der kommer billeder ind i programmet fra et kamera eller fra en scanner. Dernæst ser
vi på de forskellige muligheder der er for at redde billeder, der har behov for
det, og vi løfter sløret for hvordan gode billeder kan blive endnu bedre. Aftenens program er især lagt tilrette for de, der ikke har så meget (god) erfaring
med Photoshop, men mon ikke nogen af os, der tror vi har gennemskuet noget, også kan blive belært?
16. november: Besøg af Ole Andersen
Aftenens gæst er en af de mest kendte macro-fotografer i landet. Han kommer og viser os, hvordan naturen kan se ud på helt klods hold. Ud over at
opleve de fantastisk smukke billeder vil vi også få at høre om, hvordan han
arbejder med teknikken, så måske kan vi aflure ham nogle tips.
HUSK: aflevere billeder til Region Nord, dias.
23. november: Besøg af Peter Randløv
I aften skal vi bruge begge øjne! Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst
havde besøg af Peter, som har specialiseret sig i stereobilleder, og den gang
talte om undervandsfotografering. Nu har han gjort det! Kom og se de imponerende dybtvandsbilleder i farve og stereo, og hvad Peter i øvrigt har fundet
plads til at vise os i aftenens program.
30. november: Bedømmelse af glas 2
Så er der nok en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens
anden glaskonkurrence, der ruller over tavlen, og hvor vi får nok en dommer
til at fortælle, hvad han synes om vores billeder. Det bliver spændende at
høre kommentarerne, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der er aftenens dygtige vindere.

7. december: Julehygge
Det er sidste mødeaften i 2004. Den benytter vi traditionen tro til julehygge og
nissesjov. Tag en lille ting (til ca. 15 kr.) med, som er smukt indpakket, til vores gavelotteri. Aftenen kulminerer i en medrivende auktion over fotografiske
mærkværdigheder, praktiske småting, corny fototasker, gamle apparater og
næsten brugbare dippedutter (Pauls uafhentede reparationer og alt godt fra
containeren?). Kom og hyg, og gør et kup. Der er hadegaver for ingen verdens penge, og overskuddet går lige i klubkassen.
Husk: aflevering af billeder til glas 3.
4. januar 2005: Besøg af Jacob Lautrup
I aften er der is og sne på programmet. Fotografen Jacob Lautrup har fotograferet i Grønland i mange år. Hans seneste opgave er det fotoprojekt, som
bevirkede at Illulisat Isfjord blev optaget i Verdens Naturarv. Han viser os et
udvalg af sine bedste billeder gennem alle årene, dels som digitale billeder,
dels som lyddias.
HUSK: aflevere billeder til Region Nord, papirbilleder.
11. januar: Sportsbilleder
Vi bruger aftenen til at gøre status over vores sportsbilleder – hvad er der
kommet ud af det, hvad mangler vi, og hvad gør vi? Vi ser på nogle af resultaterne fra efterårets indsats, og lægger planer for den sidste halvleg.
18. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 3
Så er det tid til sæsonens tredje glaskonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren
oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger hun vægt på, og hvem er de
dygtige billedkreatører, der scorer de tre glas? Tegner der sig monstro et billede af, hvem der bliver årets fotograf?
25. januar: Billederne fra Den 23. Nationale
I aften har vi fået fingre i billederne fra landsmødet og Den 23. Nationale, også kaldet DM i foto. Først nyder vi billederne på nært hold, og bagefter udvælger vi den samling, som vi vil hænge op i Herlev Bibliotek i næste måned.
1. februar: Lyddias
Vi ser et udvalg af de lyddias-serier, som er blevet produceret gennem alle
årene, og snakker om hvilke ideer vi monstro kan dyrke videre på, så vi også
får serier til landsmødet i år. Der bliver gensyn med et par af de gode, gamle
travere, og med de nye serier fra landsmødet, og måske også nogle af de
midaldrende. Der er atter lyd, farver og bevægelige billeder på lærredet!
HUSK: aftale hvem der hænger billeder op på biblioteket på torsdag.
HUSK: aflevere billeder til glas 4.
HUSK: transport til Lyngbyfortet næste tirsdag.

8. februar: Fototur til Lyngbyfortet (NB: ændret mødested)
Jørgen har fået fat i nøglerne til Lyngbyfortet, og inviterer os på en spændende tur gennem de mørke og fugtige gange, hvor der lurer spændende billeder
bag hvert et hjørne. Er der nogen, der husker lyddias-serien om spøgelset i
Lyngbyfortet? Mon spøgelserne stadig er her?? Kom og find ud af det – husk
varmt tøj, noget vandtæt på fødderne og friske batterier i kameraet.
15. februar: Bedømmelse af Region Nord - papirbilleder (NB: ændret mødested) Klubben står for at arrangere bedømmelse af Region Nord konkurrencen i papribilleder. Det er en af de nye genistreger, hvor farvede og
sort/hvide billeder er møllet sammen; kom og hør hvad dommeren har fået ud
af det. Vi skal se en masse billeder, gratulere de heldige vindere og hygge os
med fotovennerne fra de andre klubber i regionen.
22. februar: Besøg af Svend Bessing
I aften er det den kendte naturfotograf Svend Bessing, der kommer på besøg
og viser os nogle af sine bedste billeder. Kom og få inspiration til at lave dine
egne naturbilleder, og hør hvordan en af de virkelig skrappe drenge arbejder
med naturfotografering.
HUSK: aflevere billeder Region Nord, portfolie.
1. marts: Teknikaften – print af billeder
Vi er nu kommet så langt i vores arbejde med digitale billeder, at de skal ud
på papir. I aften ser vi på, hvordan Photoshop og en printer sammen kan skabe de mest imponerende billeder både med og uden farver. Det afhænger
dog af, at man bruger det rigtige papir og blæk og de rigtige indstillinger af
alle mulige programmer, printerdrivere osv. Aftenens program henvender sig
først og fremmest til de mange af os, der har problemer med at få det ud på
papiret, som vi syntes vi havde fortjent.
8. marts: Bedømmelse af glas 4
Så sker det. I aften kommer det for en dag, hvem der i år kan smykke sig
med titlen ”Årets Fotograf”, for nu er det årets sidste glaskonkurrence, der
bliver afgjort. Ud over selve konkurrencen er der udsigt til flotte billeder på
tavlen, og til dommerens gode og kreative kommentarer til vores billeder.
15. marts: ikke planlagt endnu
HUSK: aflevere til Årets Billede og til Natur og Portræt konkurrencerne. .
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