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Årets billede digital ”Ballonture” af Alf Aagaard

Årets billede papir ”Stockholm” af Alf Aagaard

Udkigstønden

spændende gæster i efteråret både en ny street-fotograf og en
Her midt i den
ualmindelig rutineret og erfaren
såkaldte sommer amatørfotograf. Og til et forsøg
er det igen tid til med noget nyt, ”Medlemmernes
at kigge ud mod egen aften”, hvor underholdninhorisonten. Når
gen ikke er fastlagt forud og i god
”sommeren” går tid af bestyrelsen, men planlægpå hæld (hvis
ges af de medlemmer, der vil
den ikke forinden påtage sig opgaven.
er gået i opløsning), så skal vi Og så er der i virkeligheden også
ses igen nede i
udsigt til et SDF landsmøde, men
klubben. Først
det er endnu ikke afsløret hvormed udvalgte
når og hvor, så det ligger ikke
billeder fra en
lige i kikkerten. Efter rygterne er
udvalgt ferie, og det til oktober og et sted i Købenbagefter på Bakken. Måske er
havn. Så det bliver en rigtig
der stadig kulørte lamper, bevæ- spændende sæson, vi går ind i.
gelse og glade ansigter? Vi fortsætter det gode samarbejde med Kigger vi bagud over kølvandet,
Herlev Bibliotek, og til efteråret
så kan vi se et par lyspunkter:
har de sat et godt tema som
først og fremmest duellen mod
”Mørke”. Dels får vi lejlighed til at Frederikssund, som vi vandt igen
vise en større eller mindre udstil- om end knapt så ydmygende for
ling af vores egne billeder omdem som sidst, og et virkelig
kring ”Mørke”, dels er der afsat
godt besøgt arrangement på
en klubaften til at gå rundt i det
Herlev Bibliotek, hvor Jan Kofod
centrale Herlev og fotografere
Winther viste sine skønne luftbilmørke sammen med interessere- leder. Derimod var vejrguderne
de medborgere.
ikke helt taget i ed til flere af de
planlagte ture: KøbenhavnertuTil overflod er vores gamle ven- ren i januar var rasende kold og
skabsklub, Höganisserne, dukket blæsende, og udflugten senere
frem igen. De har inviteret os til
på måneden efter rovfuglene i
et foto-marathon ovre i Sverige, Fyledalen i Sverige forsvandt i
nå ja, Skåne, allerede til septem- tåger. Men der kom nogle stember. Det bliver ikke så meget en ningsfulde tåge/skov-billeder ud
øvelse for lår- og lægmuskler
af det. Turen til Sydhavnstippen
som for billedsynet, for der må
udviklede sig til en våd omgang,
kun tages 1 (ét) billede til hvert af men heldigvis havde caféen i en
de 10 emner, så der skal virkelig sejlklub længe åbent så vi kunne
pudses briller.
slutte i tørvejr.
Der er også udsigt til et par
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Der er også kommet rigtig mange nye gaster ombord i sæsonens løb. Hjerteligt velkommen
til Jørgen (Rosted), Bjørn, Jacek
(som dog har meldt sig ud igen),

Inger, Steen og Børge. Vi håber,
at I vil finde jer godt tilpas i klubben, og vi glæder os alle sammen til at se nogle billeder fra
jer.

Referat af ordinær generalforsamling den 24. maj 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
Billedsekretærens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse
af kommende års kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.
6. Eventuelt.
Der var 19 (senere: 20) medlemmer tilstede, heraf 3 (senere: 4) fra
bestyrelsen og én suppleant.
Ad 1. Søren blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Herefter blev ordet givet til formanden.
Ad 2.
Formanden, Uwe, indledte med at takke alle medlemmerne for den
fortsatte opbakning til klubben og dens aktiviteter. Der er kommet
flere nye medlemmer i sæsonen, og medlemstallet er nogenlunde
konstant omkring 30 - 31 stykker. Flere af bestyrelsens medlemmer
har meddelt, at de ikke ønsker at genopstille, og formanden benyttede lejligheden til at takke Ninna for hendes mange gode ideer og
kontakter, og Ilse for både hendes indsats som revisor gennem
mange år, bidragene til bestyrelsen, og ikke mindst den illustrerede
medlemsliste. En helt særlig tak til Laurits, som nu for anden gang
forlader bestyrelsen. Hans gerning gennem i alt 36 år i bestyrelsen
har omfattet 18 år som formand og sammenlagt 11 år som billedsekretær. Det er ikke til at sætte ord på, hvor meget hans usædvanligt store indsats har betydet for klubben gennem mere end
halvdelen af klubbens levetid, og han kan heller ikke høre det fordi
han er i Frankrig nu.
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Formanden takkede også Alf for det nye system til at registrere
billeder i de interne konkurrencer og for at gøre klubben synlig på
Facebook; Tage for den fortsatte indsats med klubbladet - som nu
udelukkende udkommer digitalt; Carsten for at stå for klubbens
hjemmeside; og Joan for at lave marmelade og bage boller ind
imellem.
Ud over klubbens interne konkurrencer, som omtales senere, har vi
deltaget i alle Region Nords konkurrencer, i ”Mellem Sund og Bælt”
og i SDFs Den Nationale. Her blev vi placeret på en 12. plads, det
er ét nummer bedre end sidste år. Det var 8 af medlemmerne, som
var ansvarlige for de i alt 17 antagelser - heraf én med et diplom til
Carsten. Uden for klub-racerløbet fik Jørgen lagt konkurrencen i
”Det helt fri billede” ned ved at tage 1., 2. og 3. pladsen.

Foto af Ilse Lausten

Klubbens program har omfattet en aften med lyslægning og brug af
flashanlægget, og desuden en masse inspirerende gæster: Stefan,
som fortalte om billederne og det trykte program for ”Skatteøen”;
Molly Grønberg, Bjarne Bækgaard, Carsten Siems og Mette Fogelstrøm, som hver for sig viste og fortalte om deres egne billeder;
Lisbeth Murel, som fortalte om billeder i det hele taget, og John
Nielsen fra KFAK, som fortalte om deres liv i klubben, deres fælles
printer og om farveprofiler. Vi har også været på en del fototure: til
Esrum kloster, til Ordrupgård for at se Monet, til Den Indre By i en
skrækkelig kulde, på ørnetur til Skåne i tyk tåge, på tranetur til Pul4

ken i flot vejr, og senest til Sydhavnstipperne i snuskvejr. Endelig
har vi prøvet at udstikke to fri opgaver i form af individuelt at besøge først Amager Strandpark og senest Søerne i (i København) og
se, hvilke billeder der kunne komme ud af det. Det var inspireret af
vores besøg fra Lyngby Fotoklub sidste år.
Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund vandt vi igen i år,
omend ikke helt så suverænt som sidste år, med emne ”Rød Linje”.
Det er nu deres tur til at udfordre. Det er også blevet en god tradition, at vi udveksler 10 billeder med Ølstykke Fotoklub og holder en
fælles bedømmelse / kommentering. Klubben er kommet i god kontakt med Herlev Bibliotek, hvor vi havde en (meget) lille udstilling
igennem februar og et virkelig godt besøgt arrangement med luftfotografen Jan Kofod Winther på biblioteket.
Alt i alt en ok sæson. Til sidst en stor tak til alle og til bestyrelsen for
det flotte arbejde.
Billedsekretærens beretning havde Uwe lovet at fremlægge i Laurits’ fravær, men han havde ikke modtaget den. Det lykkedes nogenlunde at improvisere sig igennem sæsonens højdepunkter for
de interne konkurrencer og at få uddelt de store præmieglas med
lidt forbehold - dog uden forbehold for de to gange ”Årets billede” til
Alf for både digitale og papirbilleder. {Efterfølgende er beretningen
dukket op, og den nævner: Dommerne i de fire glaskonkurrencer
var Jørgen Kryger (Maribo FK); Nikoline Høbjerg (FK Kronborg,
Helsingør); Thomas Pedersen (Downstairs) og Frank Lindström. Til
konkurrencerne har 19 autorer bidraget med 222 papirbilleder, og
22 autorer har oploadet 287 digitale billeder. Det er lidt færre papirbilleder og mange flere digitale end sidste år.
Årets billede blev bedømt af William Gaarde-Nissen, Keld Espersen
og Allan Birk (Torstorp FK). Årets billede i både papir og digital form
var begået af Alf. Årets fotograf, beregnet ud fra resultaterne i de
fire glaskonkurrencer, var Alf i papirbillede og Tage i digital. Emnekonkurrencerne: Phototravel (papir) og Natur (digital) blev bedømt
af Finn Regil (Frederikssund FK); det blev Jesper som vandt i Phototravel og Alf i Natur. Portræt (digital), Monochrome (papir) og Serier blev bedømt af Peder B. Pedersen og Peer Hansen (Halsnæs
FK). Her vandt Søren i alle tre kategorier. I alt har 728 billeder deltaget i sæsonens konkurrencer, det er en del flere end sidste år.}

Herlev Fotoklub, et godt sted at være.
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Under kommentarer til de to fremlæggelser ville dirigenten inddrage
de forslag, som René på vegne af en gruppe af medlemmerne havde sendt ud til alle et par uger forinden. René forklarede i hovedpunkter, at folk savner aktiv læring i klubben, både i form at fotografere mere, når vi er sammen, og at billedbehandle noget mere. Vi
skal også blive bedre til at modtage nye i klubben, bl.a. ved at tildele dem en tutor, og der er også for få tilbud til de mere øvede medlemmer. En A3+ printer i klubben ville være et klart plus, hvis det
kan bringes til at fungere. Endelig bemærkede René, at man kunne
differentiere kontingentet, sådan at arbejdsramte medlemmer betalte mere, og at der efter hans opfattelse ikke er grund til at klubben
betaler medlemmernes deltagelse i diverse konkurrencer.

Foto af Ilse Lausten

Jørgen bemærkede, at bestyrelsen havde valgt at betale klubmedlemmernes gebyrer i nationale og regionale konkurrencer for at give
en bredere deltagelse - få flere til at aflevere; og måske et bedre
resultat for klubben som helhed. Desuden - klubben er allerede
åben for alle mulige aktiviteter ud over det, der står i programmet; fx
Jespers ”pensionistture” (hvor de med et P i listen bliver indbudt),
mit eget mandagshold om Photoshop i februar og René’s onsdags/
torsdags gruppe.
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Jesper nævnte, at han havde været medlem i to omgange. Første
gang havde han haft det rigtig godt med den hyggelige omgangstone, men i anden omgang havde han bemærket en mere lukket atmosfære. Der foregår aktiviteter, som ikke er åbne for alle. Det bør
ikke være sådan, at nogle arrangementer er forbeholdt en overklasse. Ellers er det et godt oplæg, som jeg har læst med interesse.
Uwe supplerede med, at han er tilhænger af aktiviteter, som startes
i basis, det behøver ikke at være bestyrelsen som kører det hele. Vi
er en lille klub, så vi har nok ikke brug for udvalg til fx at lægge program.
Der var herefter en livlig og konstruktiv diskussion ud fra forslagene, hvor de fleste tilstedeværende bidrog. Der var almindelig tilslutning til, at det er fint med mindre grupper, der ind imellem de ordinære klubaftener kan beskæftige sig med fx fuglefoto, lyslægning
eller billedbehandling, og til at grupperne skal være åbne for alle
medlemmerne. Det blev foreslået, at en repræsentant for grupperne
annoncerer hvad der er gang i og hvornår de mødes under
’informations-punktet’ i starten af en klubaften. Mange aktiviteter
egner sig ikke til, at hele klubben deltager - fx atelierfoto i plenum
ender normalt i kaos. Flere foreslog, at der blev lavet en medlemsundersøgelse, så det bliver tydeligt hvilke aktiviteter og arrangementer, medlemmerne i virkeligheden ønsker og vil bidrage til.
Der var bred tilslutning til, at vi skal blive bedre til at tage imod nye
medlemmer; som minimum ved at sige goddag og velkommen og
fortsætte med en mentor-ordning, men flere nævnte også et introduktionskursus på et par aftener imellem klubaftenerne. Kommunikation inden for klubben blev drøftet fra flere vinkler - skal det ske
på Facebook, på hjemmesiden, med direkte mail eller i klubbladet
(som findes på hjemmesiden og i direkte mail)? Der kom ikke en
klar, fælles holdning - nogen mente således, at Facebook er omtrent det dårligste medie mens andre havde gode erfaringer med
den. Hjemmesiden er rigtig god og effektiv, men forudsætter at der
er en redaktør som kan styre den. Bladet kan ikke stå alene, og
nogen mente at direkte mails drukner i mængden.
Blandt kommentarer nævnte Preben, at klubbens diplomer er meget gammeldags og ufestlige, og at han tidligere havde foreslået et
nyt design. Han nævnte også, at det kunne være interessant at se,
hvilket udstyr de enkelte medlemmer brugte, så man kunne spørge
efter gode råd. Ilse foreslog, at man tog kontakt til lokalbiblioteket
om fælles arrangementer.
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Da den fyldige diskussion ebbede ud, lukkede dirigenten talerrækken og foreslog, at beretningerne blev taget til efterretning. Det blev
der klappet af.
Ad 3. Kassereren, Jørgen, havde kun få kommentarer til regnskabet, som var blevet delt ud. Det var endt med et pænt overskud, på
trods af det budgetterede underskud. Der var ikke blevet indkøbt
nye ledninger, men derimod en kost og andre rengøringseffekter,
da de gamle skulle kasseres efter et uappetitligt overløb af kloakken
på WC’et. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt med spredt bifald.
Bestyrelsens forslag til budget var en uændret fortsættelse af den
hidtidige praksis og uændret kontingent. Det betyder, at ca. 1/3 af
indtægten går til SDF-kontingent og knapt 1/3 til gebyrer for Den
Nationale, Region Nord og Mellem Sund og Bælt. Der er ikke budgetteret med store anskaffelser, men klubben har en pænt stor formue stående i banken.

Foto af Ilse Lausten

Der var flere kommentarer til budgettet, herunder en bred tilslutning
til, at klubben fortsat betaler deltagergebyret for nationale og regionale konkurrencer. Der var en diskussion af, om klubben skulle anskaffe en A3+ printer, hvor medlemmerne kunne printe deres egne
billeder billigere. Diskussionen blev ikke konkluderet i et konkret
forslag, men et tilbagevendende argument var, at der i så fald skulle
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være en person, som påtog sig ansvaret for printerens drift og vedligehold.
Der blev også forespurgt, om kontingentet kunne øges til fx 100 kr.
pr måned; nogle indvendte at det var unødvendigt, når der ikke var
et konkret forslag til, hvad det ekstra beløb skulle bruges til.
Kommentarerne blev rundet af med en formulering, at det i budgettet skulle fremgå, at der undersøges nyanskaffelser til klubben.
Med den kommentar blev budgettet og forslaget om uændret kontingent vedtaget med en vis klappen.
Ad 4. Der var ikke fremsendt forslag inden vedtægternes frist, 7.
april.
Ad 5. Det var programsat, at der i år skulle vælges formand og to
medlemmer til bestyrelsen, men ud over de to afgående (Ilse og
Laurits) havde Ninna meddelt, at hun ville træde ud af bestyrelsen.
Uwe erklærede sig villig til at genopstille som formand, og der meldte sig ikke andre kandidater, så han blev genvalgt med akklamation.
Alf, som var afgående suppleant, erklærede sig villig til at overtage
bestyrelsesposten efter Ninna, og også det blev der klappet af. Til
de to ordinært ledige poster meldte Henning og René sig, og da
der ikke kom flere kandidater, blev de to valgt med bifald.
Til de to suppleantpladser meldte Jes og Søren sig, og de blev også applauderet og valgt.
I afdelingen for økonomi og finans blev Lise og Susanne genvalgt
som revisorer og Niels (in absentium) genvalgt som revisorsuppleant. Det blev der også klappet af.
Ad 6. Under ’Eventuelt’ nævnte Bent, at der stadig var mulighed for
at melde sig til at fotografere til teatrets næste forestilling, hvor prøverne skulle foregå i pinsen og billederne umiddelbart overdrages.
Dirigenten mente, at efter den lange debat i fortsættelse af beretningerne kunne der ikke være mere at snakke om, og da det viste sig t
være tilfældet, kunne han erklære generalforsamlingen for afsluttet
og takke for god ro og orden.
-ref. Jørgen

Ja, så fik vi det på plads, så kører
vi et år igen.
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Klubture til Sverige
Den 21. januar havde Uwe og Lise igen fundet på en dejlig tur til
Sverige med overskriften ”Foto- og fugletur til Fyledal, hvor man
kan se ørne”. Vi startede hjemmefra med lidt tåge, men den regnede vi med forsvandt på vejen til det svenske. Men det blev nok kun
værre, hvis man siger det mildt, var tågen meget tæt. Vi fik alligevel
en dejlig tur ud af det, med masser af tågebilleder og vi fik da også
set lidt rovfugle.

Den 1. april var vi igen en tur til Sverige, denne gang gjaldt det
Pulken, hvor der igen i år var mange tusinde traner samlet. Vi var
heldigere med vejret, man havde fundet solen frem i det svenske, vi
kørte direkte til Pulken og så lidt på tranerne, derefter kørte vi til
Åhus, hvor vi spiste vores frokost på torvet, desserten bestod af en
kæmpe is. Vi travede så rundt forskellige steder i byen, inden vi
kørte tilbage til Pulken. Sidst på eftermiddagen er der mere aktivitet, der kommer mange traner flyvende ind og lander, det er et flot
syn, tranerne har været ude i omegnen og fundet noget føde. Denne gang var vi heldige at se da en traktor med en spreder bagpå,
kørte ind på området og spredte korn ud. Tranerne skal helst spise
hele tiden, så de kan blive tanket helt op inden de fortsætter flyveturen til Nordskandinavien. Endnu en dejlig dag.
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Konkurrencer
Indlevering

Bedømmelse

Sted

Herlev: Glas 2

22. august

26. september

Herlev

Region Nord:
Papir 1
Herlev: Portræt
+ Photojournalism
Region Nord:
digital
Herlev: Glas 3

5. september

25. oktober

Taastrup

26. september

24. oktober

Herlev

16. oktober

27. november

Helsingør

24. oktober

28. november

Herlev

Herlev: Serier
og Kreativ
Herlev: Glas 4

21. november

primo marts

Herlev

9. januar

13. februar

Herlev

Region Nord:
Papir 2
Region Nord:
Serier

30. januar

marts

Roskilde

12. marts

medio april

Køge

Så er der igen spændende konkurrencer på programmet. Husk også foto opgaven herunder.
Det bliver spændende at se hvad der kommer på
”tavlen”
FOTO - OPGAVE

Fotoopgave Københavns Havn.
Sæsonens fotoopgave drejer sig om Københavns Havn. Ligesom
ved de to tidligere opgaver er der ikke nogen begrænsning på motiv
eller på den tid på døgnet, hvor billederne skal tages - der er frit
slag over hele linjen. Det vil sige, ikke lige hele linjen: Vi skal holde
os til havnen imellem Bryggebroen (ved Fisketorvet) og Toldboden
(ved Gefionspringvandet). Og vi har heller ikke hele året til opgaven: Vi skal se billederne på en klubaften den 14. november.
Men ellers. Frisk mod, held og lykke!
11

Årets resultater
Årets resultat, Papir
89 Alf Aagaard
81 Susanne Sørensen
79 Tage Christiansen
77 Jesper Plambech
77 Lisbeth Frank
76 Jørgen Jakobsen
73 Rene Wedel
72 Carl C. Lauridsen
70 Lise Aagaard
66 Carsten Langkjær
64 Preben H Presmann
63 Søren Andersen
53 Uwe Hess
28 Orla Hermansen
26 Laurits A. Hansen
24 Niels M. Nielsen
19 Jes Jessen
4 Finn B Andersen
4 Marie Skjær

01
02
03
04
04
06
07
08

Årets billede, Papir
Alf Aagaard
Lise Aagaard
Alf Aagaard
Lisbeth Frank
Tage Christiansen
Alf Aagaard
Lise Aagaard
Tage Christiansen

G
O
D
T
G
Å
E
T
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Årets resultat, Digital
88 Tage Christiansen
83 Niels M. Nielsen
82 Alf Aagaard
70 Lisbeth Frank
70 Jesper Plambech
66 Carsten Langkjær
65 Søren Andersen
57 Laurits A. Hansen
48 Jes Jessen
47 Susanne Sørensen
44 Jørgen Jakobsen
41 Henning Gustafsson
39 Lasse T Nielsen
38 Claus Bech
33 Carl C. Lauridsen
31 Ilse Lausten
27 Orla Hermansen
27 Finn B Andersen
21 Preben H Presmann
20 Rene Wedel
14 Karin Hammerum
09 Finn K. Aastrup
Årets billede Digital
01 Alf Aagaard
02 Jes Jessen
03 Niels M. Nielsen
04 Susanne Sørensen
05 Rene Wedel
06 Tage Christiansen
06 Lisbeth Frank
08 Tage Christiansen

Resultater
Monochrome papir, vundet af, Søren Andersen,
Serier, papir, vundet af Søren Andersen
Portræt, digital, vundet af Søren Andersen
Phototravel, papir, vundet af Jesper Plambech
Natur, digital, vundet af Alf Aagaard
Papir, glas 1, 17/18
01 Rene Wedel
02 Alf Aagaard
03 Tage Christiansen
04 Alf Aagaard

Glas 1
17 /18

Digital, glas 1, 17/18
01 Laurits A. Hansen
02 Lisbeth Frank
03 Rene Wedel
04 Alf Aagaard

Region Nord

Region Nord har afholdt 4 konkurrencer i perioden 2016-17,
Papir 1, vi havde indleveret 11 billeder, ingen mellem de 10 bedste,
men Rene og Tage havde hver 1 billede antaget.
Digital, vi havde indleveret 19 billeder, men havde ingen antaget.
Papir 2, vi havde indleveret 12 billeder, Søren nr. 4, Tage nr. 7
samt antagelser til Tage, Søren, Laurits, Rene og Jørgen.
Serier, vi havde indleveret 6 serier, Jørgen nr. 10 og Alf 1 antagelse.
Pokal, Region Nord har indstiftet en pokal til ”Årets Fotoklub” som
blev uddelt første gang, det blev KFAK som fik den. Herlev blev
nogenlunde placeret i midten.

Mellem Sund og Bælt.

Dommerdiplom til Søren, samt flg. antagelser, Alf 7, Søren 2, Tage
2, Jesper 3, Jørgen 2, og Henning 1.

Internationale konkurrencer.

Søren har fået en flot guldmedalje og 12 antagelser i Østrig, se
indlæg andet sted.
2. Nordic International Digital Circuit 2017, Henning 1, Tage 1,
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Guld Søren
Søren har vundet en flot guldmedalje i den internationale konkurrence med det fine navn: Photo Club 202 –
Zajecar/Serbien’s 7th Exhibition og photography ”Portrait
2017-Zajecar”.
Det er en konkurrence som cirkulere imellem Serbien,
Romænien, Israel og Østrig.
Kategorierne var Portrait, People and Street, monocrom og
farve med frit emne. Det sted de
syntes så godt om Sørens billed
“Priest” var i Wien i fotoklubben
som hedder ”ER-SIE-ES”.
Søren fortæller: Billedet er fra Georgien og jeg måtte kæmpe meget for at få et billede af en ortodoks præst, da de ikke ville fotograferes.
En dag på et kloster spurgte jeg denne præst 4 gange om jeg ikke
måtte tage et billede af ham, men han ville ikke, så jeg opgav faktisk.
Pludselig siger vores guide, at jeg gerne måtte tage et billede, men
kun mig. Desværre kom fingeren til at klæbe på udløseren, så det
blev til mange billeder.
Udover guldmedaljen fik Søren antaget 6 billeder, da flere af dem
blev antaget i flere af de 4 klubber, det blev til ialt 12 antagelser.
Der var ialt indleveret 2433 billeder til konkurrencen, det sætter det
lidt i perspektiv, hvor flot guldmedaljen er.

Søren, rigtigt stort tillykke med det flotte resultat.

Resultater
SDF, Den Nationale 2017.
Herlev Fotoklub har fået flg. antagelser Alf 3, Carl 2, Henning 2, Jørgen 2, Lisbeth 2, Lise 1, Niels 4, Susanne 2, Søren 2, Tage 4.
Flot resultat som er bedre end i 2016, så det går den rigtige vej.

Et stort tillykke til alle de dygtige fotografer.
Hurra Hurra !!!!!!
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Fotomaraton i Höganäs
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MARIE
Marie Skjær døde den 6. juni i en alder af
95 år.
Hun meldte sig ind i klubben i 1993, og
bidrog gennem alle årene både til klubbens sociale liv og med adskillige flotte
farvebilleder af høns, landskaber og mennesker, som hun i begyndelsen fremkaldte
i sit eget mørkekammer. Efterhånden blev
hun digital og med egen farveprinter, og
hun dyrkede det ’økologiske fotografi’ uden tilsætningsstoffer eller manipulation
af nogen art. Marie var meget glad for at
komme i klubben, og hun var med på de
fleste ture og deltog i stort set enhver konkurrence. I juni 2011 inviterede hun hele
klubben hjem i haven på Vandkarsevej - med egen sø og fritgående
høns. De seneste år blev hun svækket, og det var med tungt hjerte
hun måtte afstå fra klubaftenerne. Marie blev i 2014 udnævnt til Seniormedlem som påskønnelse for sit store, varige engagement i
fotoklubben.
Æret være hendes minde.

”Rhode Island Red reading” af Marie Skjær
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Program efterår / vinter 2017
8. august: Vi ser feriebilleder (fra en eller anden ferie)
Vi mødes igen i klubben efter en lang sommer, og når vi er færdige
med at hilse på hinanden ser vi på feriebilleder. Tag mindst 5 (og
højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (digitale billeder på
en USB, forstørrelser eller hvad som helst), og fortæl lidt om ferien
og billederne. Det behøver ikke lige at være fra sommerferien i år.
Husk USB-pind med feriebilleder – eller at lægge billederne i
klubbens dropbox.
15. august: Sensommertur til Bakken.
I aften genoptager vi en mangeårig tradition med at besøge Bakken på en flot aften med blå himmel og stemningsfuld skumring
mellem de kulørte lamper. Eller hvad vejrguderne har i posen til os.
Vi mødes på pladsen foran Bakkens Hvile (den med bakkesangerinderne) kl. 19:30
Husk: kamera, måske et stativ, og tøj efter vejret.
22. august: Mobiltelefonen som kamera.
Det bedste kamera i en situation er det, man har i hånden - og det
er tit mobilen. Der er efterhånden flere, der bruger billeder fra mobilen, og måske har vi allerede mødt nogen af dem i klubbens konkurrencer uden at være klar over det. Henning har besluttet sig for
at aflevere ét mobil-billede til hver af konkurrencerne, og i aften vil
han fortælle om sine erfaringer og give nogle praktiske fifs til, hvordan man gør.
Husk: at oploade billeder til Glas 2-konkurrencen, og at have
de printede og registrerede papirbilleder med.
29. august: Smagsdommerne slår til igen og kommenterer de
nye billeder.
Smagsdommerne er tilbage efter sommerferien, og er helt friske på
de nye skitser til sæsonens konkurrencebilleder. De kigger på udkast til nye billeder, som måske skal med i konkurrencer i ind- og
udland i den nye sæson, og giver dem forslag til forbedring.
HUSK: at tage USB-pind med udkast til dine nye billeder – eller at lægge billederne i klubbens dropbox
5. september: En gæst - Thomas Toft.
Vi får besøg af Thomas Toft, som har fotograferet ”street” i flere år.
Han har et godt øje for mennesker - især ensomme - i byens rum,
og han laver meget stemningsfulde sort/hvide billeder af dem. Desuden har han en hang til spejlinger og viser, hvordan de påvirker
vores oplevelse af, hvad der er den virkelige virkelighed.
Husk: at oploade billeder til Region Nord - papir 1, og at have
de printede og registrerede billeder med.
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12. september: Gode portrætter og foto-reportage.
I aften vil Søren vise nogle af sine flotte portrætbilleder og fortælle
lidt om dem. Han vil også vise eksempler på fotoreportage; photojournalism, og vil måske komme ind på om den slags billeder - som
skal være sandfærdige og ikke må være manipuleret eller på anden
vis ændret væsentligt - påvirker os på en anden måde end billedmæssige billeder. Aftenen er en optakt til klubbens egen konkurrence i netop de to kategorier.
19. september: Vi ser på billeder af mørke.
Vi har fået mulighed for igen at udstille billeder i Herlev Bibliotek,
denne gang med tilknytning til deres tema for efteråret, mørke. I
aften skal vi se på de skitser, som vi hver især har lavet til ét til to
billeder, som vi kunne tænke os at få udstillet dér. Måske behøver
det ikke at være et mørkt billede - det kan være et lille lys i mørket,
en mørk udsigt, et dystert udtryk eller mørk musik. Vi kommenter
billederne og giver forslag til forbedring, så det kan blive de ultimativt skrappeste billeder, vi hænger op ca. 1. oktober.
Husk: at tage dine udkast til billeder af ”Mørke” med på en USB
-pind, eller at oploade dem i klubbens Dropbox
lørdag 23. september: Foto-marathon i Höganäs (NB: det er en
lørdag og i Sverige!)
Höganäs Fotoklub har inviteret os med til deres foto-marathon sammen med to svenske fotoklubber. Starten går kl. 09 og memorykortet skal afleveres til kopiering af billederne mellem kl. 14 og 15. Man
får 10 temaer - og der må tages ét billede pr. tema. Se flere oplysninger et andet sted i bladet.
26. september: Bedømmelse af Glas 2.
I aften falder den nervepirrende bedømmelse i sæsonens anden
glaskonkurrence. Dommeren har haft et par uger sammen med vores billeder, og nu kommer hun og fortæller hvad hun synes om de
25 bedste af dem. Vi får friske kommentarer og nye ideer til vore
egne billeder, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere.
Husk: at oploade billeder til portræt og photo-journalism, og at
have de printede og registrerede photo-journalistiske billeder
med.

Husk at deltage i klubbens konkurrencer og øvrige arrangementer, du er med til at skabe Herlev Fotoklub,
uden dig ingen klub.
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3. oktober: Efterkritik til billederne fra Glas 2.
Vi gennemgår de billeder, der ikke helt klarede skærene ved bedømmelsen af glas 2 og får positiv kritik af hinanden, instruktive
kommentarer og gode råd til at arbejde videre med billederne.
10. oktober: Medlemmernes egen aften.
Aftenens program bliver arrangeret senere. Kom og bliv glædeligt
overrasket.
Husk: billeder til Region Nord - digital skal oploades senest 16.
oktober
17. oktober: En tur i mørket (NB: det begynder på Herlev Bibliotek kl. 19:00)
I aften er klubmødet et offentligt arrangement på Herlev Bibliotek.
Vi mødes kl. 19, hvor Jørgen fortæller lidt om at fotografere i mørke
og viser eksempler på nattebilleder. Bagefter tager vi og alle de
andre gæster det varme tøj på og går ud i natten for at tage billeder
- sikkert i smågrupper.
Husk: kamera, stativ og varmt tøj.
lørdag 21. oktober: Efterårsfarver i Fyledal.
Uwe og Lise har planlagt en efterårstur over Sundet til Fyledal. Turen går via det skovklædte område ved Sövde og Snogeholm til
Fyledalen, og der er fokus på skovenes efterårsfarver - hvad enten
det er tåget eller ej.
Tilmelding oplås i klubben.
24. oktober: Bedømmelse af ”Portræt” og ”Photo-journalism”
Nu har dommeren haft fornøjelse af vores billeder længe nok, og så
skal vi høre hvad han har oplevet sammen med dem. Måske får vi
svar på nogle af tilværelsens store spørgsmål - skal et portræt have
øjenkontakt og naturlige hudtoner, og hvor gør man af næseskyggen? Kan man lave Photo-journalism i farver, og skal billederne
absolut være enten deprimerende eller skrækindjagende?
Husk: at oploade billeder til Glas 3-konkurrencen, og at have
de printede og registrerede papirbilleder med.
onsdag 25. oktober: Region Nord bedømmelse - papir 1 (NB:
det er en onsdag og i Taastrup)
Billedbedømmelse ude i byen, hvor afgørelsen i Region Nords første papirkonkurrence falder. Vi ser alle de indleverede billeder i
hastig gengivelse med underlægningsmusik, og får bagefter serveret de bedste værker med dommerens konstruktive kommentarer
til. Desuden får vi lejlighed til at mødes med fotovennerne fra de
omliggende klubber. Det foregår i Taastrup et sted og begynder
19:30.
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31. oktober: Vi ser billeder fra Lofoten.
Uwe og Lise har været i Norge adskillige gange, og vi har nydt deres billeder både når de har deltaget i vores konkurrencer og ved
separat-forevisninger. I aften får vi serveret de bedste af billederne
fra en tur til Lofoten, og vi kommer også til at høre lidt om den
spændende lokalitet højt mod nord.
7. november: Egon fortæller - mit liv som amatørfotograf.
Egon Andersen har været med i KFAK siden 1954, og har deltaget i
rigtig mange konkurrencer både i klubben og i det senere SDF. I
aften viser han smagsprøver på nogle af de mange billeder, han
har haft succes med gennem årene. Egons varemærke er et øje for
den gode situation og en enkel komposition, og han bliver stadig
ved med at udvikle sig.
14. november: Vi ser billederne fra Københavns Havn.
I aften skal vi se nogle af de billeder, der er kommet ud af efterårets
opgave med at tage billeder af / i / langs Københavns Havn. Hvor
mange har taget opgaven op, og hvor forskellige billeder har de fået
ud af det?
Husk: at tage dine billeder fra Københavns Havn med på en
USB-pind, eller at oploade dem i klubbens Dropbox.
21. november: Vivian Maier - den ukendte street-fotograf.
Hvorfor fremkalder du ikke dine billeder? Det behøver jeg ikke. Jeg
har jo allerede set dem i søgeren. Sagt af den amerikanske fotograf
Vivian Maier, der levede af at være barnepige og (måske) levede
for at tage gadefotos. Fremragende fotos, som hun ikke ønskede at
dele med offentligheden.
Susanne har ladet sig inspirere af Christina Hesselholdts biografiske roman Vivian og Øksnehallens udstilling Gadefotografi 19172017 og viser i aften nogle af Vivian Maiers fotos og fortæller noget
om den usædvanlige fotograf.
Husk: at oploade billeder til konkurrencerne i Serie og Kreativ,
og at have de printede og registrerede serie-papirbilleder med.
mandag 27. november: Region Nord bedømmelse - digital (NB:
det er en mandag og i Helsingør)
Fotoklubben Kronborg står for aftenens bedømmelse af Region
Nords digitale billeder, og derfor skal vi til Helsingør. Her får vi
chancen for at se regionens bedste billeder og til og med få at vide
af dommeren, hvorfor de er så fantastiske. Vi mødes også med vores kolleger fra naboklubberne, så der skal nok komme en aften ud
af det.
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28. november: Bedømmelse af Glas 3.
Så falder afgørelserne i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser
på de nye, flotte billeder, og hører dommerens kommentarer. Hvordan har dommeren oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger
han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig allerede et billede af, hvem der
bliver årets fotograf?
5. december: Efterkritik af billederne fra Glas 3.
Vi ser på de billeder, dommeren ikke valgte at vise blandt de 25
udvalgte, og vi hjælper hinanden med forslag til, hvordan billederne
måske kan gøres endnu bedre.
12. december: Juleafslutning i klublokalet.
Sidste mødeaften i 2017 bruger vi traditionelt til julehygge og nissesjov med snold og kager. Tag en lille, smukt indpakket gave med (til
ca. 20 kr.) til gavelotteriet.

2. januar: Årets første gæst - Kim Petersen viser billeder fra
Verden.
Kim Petersen har rejst i det meste af verden, blandt andet i Indien
sammen med Alf. For tiden bor han i udlandet, men netop i aften
kommer han i vores klub og viser nogle af de bedste billeder fra
rejserne kloden rundt og tilbage igen. Det bliver en rigtig flot start på
året.
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9. januar: Smagsdommerne igen igen.
Smagsdommerne er også på pletten i det nye år. I aften skal vi se
på udkast til nye billeder til næste sæson, eller på om nogen af billederne fra denne sæson har brug for en ekstra ’make-over’ inden
de skal til den store konkurrence i SDF og/eller ”Mellem Sund og
Bælt”.
Husk: en USB-pind med skitser til dine nye billeder, eller at oploade dem i klubbens Dropbox
Husk også: at oploade billeder til Glas 4-konkurrencen, og at
have de printede og registrerede papirbilleder med.
16. januar: Gæst i klubben - Michael Molter.
Nok en inspirerende gæst i klubben. Denne gang er det natur- og
landskabsfotografen Michael Molter, der kommer og viser os nogle
af sine urimeligt flotte billeder fra omtrent alle hjørner af verden.
Skal vi til USA, Sverige eller Island? Et af Michaels kendetegn er, at
han bruger mellemformat kamera og tager nogle usandsynligt
smukke billeder med det. Desuden er han begyndt at sysle med
drone-fotografering, så måske får vi også nogle luftfotos at se.
23. januar: Medlemmernes egen aften.
Aftenens program bliver arrangeret senere. Kom og bliv glædeligt
overrasket.
30. januar: Fotobøger - hvad er det og hvordan gør man?
Vi får besøg fra firmaet CEWE, der laver fotobøger samt kalendere
med fotos, vægfotos og meget andet. De kommer og giver inspiration til, hvordan vores flotte fotografier kan komme endnu mere til
deres ret. Vi får tips og tricks til at designe en CEWE fotobog samt
til bestillingssoftware. Desuden får vi mulighed for at se og mærke
kvaliteten på en række fotoprodukter fra CEWE.
Husk: at oploade billeder Region Nord konkurrence Papir-2, og
at have de printede og registrerede billeder med.
6. februar: en hemmelig gæst.
Aftenens gæst er indtil videre en velbevaret hemmelighed.
13. februar: Bedømmelse af Glas 4.
20. februar: Efterkritik af billederne fra Glas 4.

Endnu et godt program fra bestyrelsens hånd,
der er mange spændende og gode klubaftner at
glæde sig til.
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Bestyrelsen
Formand: Uwe Hess; Søvej 13; 2665 Vallensbæk Str.
4354 0325; uweoglise@mail.tele.dk
Kasserer: Jørgen Jakobsen; Glaciset 43 B; 2800 Lyngby
4587 3567, mob.: 5054 4487; birthejorgn@gmail.com
Billedsekretær: Alf Aagaard; Myrholmen 47; 2760 Måløv
5043 4388: alfaagaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: René Wedel; Dalbyvej 11; 2700 Brønshøj
2720 3532; rew@adm.ku.dk
Bestyrelsesmedlem: Henning Gustafsson; Bjørnekær 5; 2760 Måløv
5090 3587; lhgustafsson@hotmail.com
Suppleant: Jes Jessen; Gavlbakken 12; 2730 Herlev
2913 1171; jes.b.jessen@gmail.com
Suppleant: Søren D Andersen; Egebjergtoften 118; 2750 Ballerup
2886 0580; S.D.Andersen@post.cybercity.dk
Nykredit Bank: reg. nr. 5479 konto nr. 332 9957
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

http://herlevfotoklub.dk
—–————————————————————
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tc@tagec.dk
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Bagsiden

”Joshua Tree” af Tage Christiansen

