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Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der
fandt sted på Gammel-gaard den 10.
januar. Der kom rigtig mange af vennerne i og udenfor fotokredse og sagde tillykke, herunder adskillige af
klubbens gamle medlemmer. Vi hørte
også mange pæne ord om de udstillede billeder. Og de er fortjent. For det
blev en ualmindelig flot udstilling, der
kom ud af det, både de enkelte billeder, sammensætningen af serierne
og selve ophængningen var af meget
høj klasse. Så - tillykke til os alle sammen og en stor tak til de der har hjulpet med at få udstillingen op og præsentere sig. En stor tak til gæsteudstillerne, som har lånt deres billeder
ud til os, og som på den måde har
givet et væsentligt bidrag til udstillingens høje kvalitet.

at spilde sin og vores tid på dem. Så
ved vi det. Og Michael Rønsdorf blev
gjort ukampdygtig af alm. sygdom, så
Lise og Jesper måtte med kort frist
improvisere en klubaften med fif og
hints til digitale billeder - det var for
øvrigt meget vellykket.
Landsmødet i Esbjerg gav igen klubben anledning til at markere sig
blandt de skrappe i SDF med en
bronzemedalje til Uwe og et diplom til
Kurt, og med i alt 11 antagelser. Derimod fik vi ikke lavet nogen lyddias,
og det førte til at konkurrencen helt
blev aflyst. Men vi kommer stærkt
igen i 2004.

Vi havde en rigtig god tur til Peter
Herskinds fotogravure-værksted i Ølstykke, hvor de fleste af os fik lavet et
eller flere spændende tryk ud fra de
I juleferien var der brand i opgangen medbragte fotografier. Selv om prolige udenfor klublokalet, hvilket desces-serne var helt manuelle og meget
værre førte til at den nyligt opsatte
’hands-on’, og vi blev smurt grundigt
ventilator smeltede sammen og der
ind i diverse farver, led vi ingen større
kom noget sod rundt omkring i rumoverlast fordi Peter bruger giftfri promene. Det var noget værre rod, især i cesser og farver. Nu er det så op til
de lettere panikagtige dage hvor jubi- billede-sek-re-tæ-ren at afgøre, om vi
læumsudstillingen kom på plads. Men kan møde trykkene i sæsonens glasder er tilsyneladende ikke sket større konkurrencer, eller om de har for lidt
skader på inventaret og vores billemed fotografier at gøre til, at det går
der, og vi regner med at lokalerne
rigtigt an.
snart igen er både brugelige og præsentable for en 50-årig fotoklub.
I starten af december havde vi en
utrolig festlig pariseraften, idet den
Efteråret har ellers været præget af, faldt sammen med både Ove Bents
at temmelig mange af de planlagte
og Laurits’25. års jubilæum. De to
klubaftener har endt med et andet
jubilarer bidrog med udsøgte prøver
forløb end forventet. Peter Hesk var
på både vådt og tørt fra Paris (og omikke så imponeret af vores billeder om liggende herreder), tak for det og tiltemaet ”Port”, at han fandt det værd
lykke !! Der var for resten også man-

ge interessante og flotte lysbilleder fra
byernes by, helt tilbage fra midten af
60’erne hvor Uwe og Lise på skift var
på ekskursion der ned. Som noget nyt
var der arrangeret jule-frokost forud
for den traditionelle juleafslutning. Ilse
havde lagt hus til og Jesper arbejdskraft, og det var både velsmagende
og hyggeligt - tak for indsatsen.

Ved fintællingen har det vist sig, at
arrangementet ”Årets sportsnavn”
finder sted til marts 2005 i Herlev
Medborgerhus og ikke efteråret i år,
så vi har lidt bedre tid til at få lavet
nogle rigtig flotte sportsbilleder til den
lejlighed. Ind over.

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 25. maj 2004 kl. 20.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag
den 25. maj 2004
kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder.
Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker præmierne for årets billede og årets fotograf
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende
års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet i yderligere
et år indtil vi er kommet vel over jubilæet.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge § 9 stk. 3 fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde senest den 7. april.
5. Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er kassereren
(Jørgen Jakobsen) og ét bestyrelsesmedlem på valg (Joan Olsen).
Desuden skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og
én revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der skal
mindst være betalt kontingent for maj måned 2004.
Kassereren uddeler efter årelang tradition en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i restance.
Der er ligesom de foregående år lodtrækning om to flasker vin
blandt de medlemmer, som har betalt ét år forud, dvs. til maj 2005.

Præsentation
af billeder

fotografisk udførte rammer, evt. med
helt hvid eller sort omkreds og tyndt
opklæbet.

Alt for ofte ser man et godt billede
"falde på gulvet", fordi det afleveres til
beskueren på en sjusket måde. Selv
om det er billedet, dets indhold, idé
og kreativitet, der skal give beskueren
oplevelsen, så kan man lige så godt
gøre sig klart, at præsentationen har
stor betydning.

* Opklæbet passepartout.
Billedet opklæbes på hvid eller sort
blank karton af typen Chromolux
(velassorterede bog- og
papirhandlere). Billedet tilskæres
inden opklæbningen. Et stykke
fotopapir har sjældent rene skarpe
kanter.

* Man kan kalde det den sidste finish!

* Monteret passepartout.
I karton udskæres et hul med skrå
* Man skylder sit billede en ordentlig
kanter, og billedet opklæbes på
præsentation. Efter mange timers
bagsiden. Karton forside kan
slidsomt arbejde for at frembringe et
opklæbes med farvet papir, således
lille kunstværk, må man også
at der opstår en hvid kant mellem
præsentere værket ordentligt.
forside og billede. Farven må ikke
forstyrre helheden. Monteringen skal
* En montering har til formål at isolere isolere billedet og ikke dominere. Tykt
billedet fra urolige omgivelser,
eller tyndt karton kan anvendes.
således at beskueren kan
Udskæring sker lettest med en
koncentrere sig om billedet.
passepartoutkniv, men kan med stor
øvelse gøres med en hobbykniv hvis
* Et monteret billede fremtræder som snittet skal være i 45° vinkel. Det står
enfærdig ting, som de, der skal
ikke skrevet nogen steder, at et
håndtere det uvilkårligt behandler
passepartout ikke kan være et
med større varsomhed. Det er ikke
vinkelret snit! Det er vigtigt for
længere bare et stykke fotopapir
helheden, at placeringen på karton
med "noget på".
eller udskæringen i karton er rigtig og
harmonisk. Den simpleste måde til at
* Monteringen beskytter billedet mod bestemme placeringen ses på
beskadigelse. Kommer der alligevel
skitsen. Selve opklæbningen er lige
et æseløre, skæres det bort, og
så vigtig som alt det andet. Fedter
billedet er bevaret.
man med opklæbningsmidlet, falder
Billederne skal kunne sendes med
billedet af eller går løs i hjørnerne, og
posten. Det giver begrænsninger i
så har vi den sjuskede præs entation
montagen. Følgende montageformer igen.
kommer på tale:
* Den billigste løsning er kontaktlim,
* Fotografisk passepartout.
der fortyndes med Touleol eller
Billedet er på fotopapiret afsluttet af

lignende opløsningsmiddel til næsten
vandig konsistens, smøres på begge
flader og tørrer før sammenlægning.
* Tape eller Roll-Fix klæber er
udmærket til monteret passepartout.
* Photo-Mount spray lim er hurtig og
enkel at arbejde med, men den giver
ikke varrig klæbning, da den kun er
halvklæbende. Den sprøjtes på kun
een flade og lades tørre til
letklæbende. Håndteringen er let, da
man kan holde på billedet, uden det
klæber vedvarende til fingre eller
karton. Den sikreste spraylim
klæbning opnås med Display Mount.
Den er helklæbende og kan ikke
aftages igen.

* Klæbefolie som fx. Lomacoll er den
sikreste opklæbning og ikke
uoverkommelig dyr. Klæbefolien fås i
ruller på fx. 4,5 m x 310 mm eller 4,5
m x 505 mm. Et andet produkt fås fra
Ringtape i 1,o m x 50 m. Dette er den
billigste klæbefolie, men
investeringen er også større.
Klæbefolien klæber også på ru
materialer som fx. lærred. Hvis man
fjerner bærepapiret fra billedet ved
spaltning, kan man opnå en
montering med lærredsstruktur. Til
afslutning kan billedet signeres med
hvid eller sort tuschpen på spritbasis.
Ole Parmo Stormholt
03.91. / 08.95 / 05.97

Resultater af konkurrencer

Glas 1

Farvepapir:
1 Jesper
2 Tage
3 Tage
4 Susanne
5 Jesper

Monocrome:
1 Tage
2 Jesper
3 Tage
4 Jesper
5 Jesper

Dias:
1 Jesper
2 Jesper
3 Jesper
4 Jesper
5 Susanne

Glas 2

Farvepapir:
1 Tage
2 Uwe
3 Susanne
4 Tage
5 Laurits

Monocrome:
1 Jesper
2 Lise
3 Tage
4 Laurits
5 Lise

Dias:
1 Jesper
2 Jesper
3 Jørgen
4 Susanne
5 Jørgen

Glas 3

Farvepapir:
1 Susanne
2 Ove Bent
3 Tage
4 Jesper
5 Tage

Monocrome:
1 Susanne
2 Susanne
3 Laurits
4 Lise
5 Jesper

Dias:
1 Jesper
2 Susanne
3 Susanne
4 Jesper
5 Jesper

Den samlede stilling efter glas 3
Farvepapir:
Tage 95
Jesper 88
Susanne 88
Tommy 71
Uwe 63
Ove Bent 62
Laurits 46
Lotte 34
Lise 26

Monocrome:
Jesper 92
Tage 91
Lise 86
Susanne 78
Laurits 75
Jørgen 56
Lotte 35
Cai 10

Dias:
Jesper 99
Susanne 90
Jørgen 73

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

Bedømmelse

Sted

Region Nord. FP

25. november

04. februar

Torstrup FK

Region Nord. S/H

27. januar

17. marts

Gråtonerne

Herlev FK. Glas 4

03. februar

09. marts

Herlev

X Duel,Frederikss.

02. marts

02. mars

Herlev

Herlev, årets billede 09. marts

20. april

Herlev

Herlev, natur/portr.

09. marts

13. april

Herlev

SDF, alle kategorier

27. april

Sommer

København

Frederiks FK. Rally

05. september

?

Frederikssund

Herlev FK. Glas 1

07. september 05. oktober

Herlev

X Duel, Downstairs

14. september

Herlev

Sommerferie

14. september

X Konkurrence i FP

Region Nord
Torsdag den 27. november havde Frederikssund Fotoklub arrangeret bedømmelsen af Region Nords dias konkurrence, med Peter Carstensen som dommer. Herlev Fotoklub deltog med 4 billeder, men ingen af dem fandt nåde hos
dommeren. Nr. 1 Troels Sørensen fra Ølstykke Fotoklub, nr. 2 Finn Regil fra
Frederikssund Fotoklub, nr. 3 Max Pearl, Dansk Nikon Klub, nr. 4 Jae Lyngsie, Negativ Roskilde og nr. 5 Axel Hunding fra Lyngby Fotoklub.

Husk at deltage i Region Nords konkurrencer, det koster ikke
noget for dig, men der er æren og penge at vinde.
Se afleveringstidspunkterne ovenfor.

Program forår / sommer 2004
13. januar: Digitale billeder.
I aften ser vi på de billeder, som er kommet ud af de CD’er, som Uwe og Lise
delte ud i efteråret en gang. Vi har jo alle brugt juleferien og de mørke vinteraftener til at nørkle med billederne og finde ud af alle de muligheder, som
Photoshop giver for at forbedre billederne og sætte sit personlige præg på
dem. Og det er netop det, som vi viser frem i aften. Vi regner med igen at have lånt et projektionsapparat, så de flotte resultater kan beskues på lærredet.
lørdag - søndag 17. - 18. januar: Jubilæums-gallamiddag på Vangegaard
Gallafest i anledning af klubbens 50 års jubilæum. Den finder sted på Vangegaard, 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 med god mad og
diverse underholdning.
20. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 3
Så er det allerede tid til sæsonens tredje glaskonkurrence. Vi ser på de nye,
flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvilket billedsyn
ligger til grund for aftenens bedømmelse, og hvem er de dygtige / heldige
autorer, der vinder i de tre kategorier? Kan vi allerede nu skimte, hvem der
bliver årets fotografer ??
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 legemsdele. 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 vinteraftener.
Husk: aflevering til glas 4. Husk også fælles kørsel i morgen.
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 fotovenner fra de andre klubber i området.

10. februar: Historiske lysbilleder
Vi får besøg af Egon Andersen, som viser et udvalg af KFAK’s samling af
historiske lysbilleder. Der er både interessante ting fra fotografiets barndom,
flotte billeder og gode anekdoter fra dengang.
17. februar: Sportsfotografering
Så går starten for en fælles aktivitet, der kører igennem en del af jubilæumsåret: sportsfotografering. Vi besøger en række sportsklubber i Herlev og fotograferer 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 (F/P)
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: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 4
I aften udløses spændingen. Sæsonens sidste glaskonkurrence er nu afgjort
og bliver fremvist af en fremmed dommer, som både dømmer og giver kommentarer til de enkelte billeder. Med tilstrækkelig hovedregning kan man finde
ud af, hvem der herefter er årets fotograf. Men først og fremmest er der igen
udsigt til vores egne flotte billeder på tavlen.
Husk: aflevering til Årets billede, og til Natur og Portræt.
16. marts: Besøg af Carlo Pedersen
Carlo, som er næstformand og PR-specialist i landsforbundet SDF, tager faktisk også billeder. Han er endda god til det, og har vundet mange udmærkelser 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.
Husk: fælles kørsel til byen i morgen
17. marts: Bedømmelse af Region Nord konkurrence i sort/hvid (NB:
onsdag)
Bedømmelsen foregår i Vesterbro Kulturhus, og det er Gråtonerne, som har
arrangeret arrangementet

.23. marts: Jørgen viser sine billeder
I aften viser Jørgen et udvalg af sine billeder, lige fra sine allerførste besøg i
mørkekammeret, op gennem karrieren i Polyteknisk Fotoklub og forskellige
vild- og blindskud indtil de stemningsfulde billeder, som vi kan se i dag (når
der er lys nok på tavlen).
30. marts: Lyddias aften
Vi ser på de lyddias, som er undervejs med at blive lavet til landsmødet i oktober, og giver hinanden gode ideer og positiv kritik. Der bliver sikkert også
mulighed for at se et udvalg af de tidligere lyddias, både fra før og efter verden gik af lave.
6. april: påskeferie Vi holder ikke møde, fordi det er påske.
13. april: Bedømmelse af Natur og Portræt
En dommer fra en anden klub har nu set vores emne-billeder i henholdsvis
natur og portræt, og i aften fremlægger han sin bedømmelse af værkerne.
Skal der være dyr på et naturbillede, eller kan det også bare være et flot billede? Skal der være øjenkontakt med et portræt, og kan man lave portrætter af
unge piger ? Find selv på flere spørgsmål, og få svarene i aften.
20. april: Bedømmelse af årets billede
Sæsonens bedste billeder er nu blevet bedømt af 3 forskellige dommere. Vi
ser hvor forskelligt bedømmelserne kan falde ud, og kårer bagefter de gennemsnitlige vindere - årets billede i henholdsvis sort/hvid, farvepapir og dias.
Det er nu det er sidste chance for at hilse på årets billeder.
27. april: Klargøring af billeder til SDF’s landskonkurrence / Den Nationale
I aften mærker, registrerer og klargør vi de billeder, som skal sendes ind til
SDF’s landskonkurrence ”Den Nationale”, også kaldet DM i fotografering.
Husk at klubben betaler for din deltagelse, så du skal bare lave billederne og
tage dem med i aften.
Husk: aftale kørsel og andre arrangementer til Höganissernes besøg. Samt
kørsel til 4. maj.
1. - 2. maj: Besøg af Höganisserne (NB: weekend tur)
I år begynder arrangementet med Höganissernes besøg på Fælleden i anledning af datoen. Vi mødes et hemmeligt sted i nærheden, går med mad- &
drikkevarer til Fælleden, hvor vi får en let frokost i det grønne til opbyggelige
taler og musik. Bagefter er der fri leg i området, indtil vi kører til Vangegård,
hvor der er festmiddag, underholdning og anden morskab med vores fotovenner til godt hen på søndagen.
Husk også at aftale transport m.v. de næste to tirsdage, hvor vi er ude

4. maj: Bytur til Mindelunden (NB: Ændret mødetid og -sted)
Vi mødes ved Mindelunden / Tuborgvej kl. 19 og overværer højtideligheden i
anledning af Danmarks Befrielse. Bagefter kører vi til Tuborg Havn eller et
andet sted og fotograferer det blå lys over byen - eller hvad vejret nu lægger
op til.
12. maj: Vi besøger Louisiana, der udstiller fotografen William Eggleston
(NB: Ændret mødetid og -sted)
Vi mødes udenfor Louisiana kl. 19.30, og følges så gennem udstillingen.
Den amerikanske fotograf William Eggleston (f. 1937) er en af farvefotografiets kunstneriske pionerer, og han blev straks fra begyndelsen af sin karriere
en kontroversiel figur i kunstverdenen med sine klare næsten overnaturlige
farvegengivelser af den amerikanske provins' hverdagslige steder og genstande.
18. maj: Billeder fra Lofoten
Lise og Uwe har lovet vise nogle af de ellers ikke viste ”negativer” frem, så vi
kan se hvordan der ser ud på Lofoten om sommeren.
25. maj: Ordinær generalforsamling 2004
Aftenen er afsat til generalforsamlingen, der er indkaldelse i bladet her. Kom
og gør din indflydelse gældende. Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i restance. Der er desuden lodtrækning om
en god vinpræmie blandt alle, som har betalt et års kontingent forud.

Kom og stem, kassereren byder på en drink til alle fremmødte medlemmer,
som ikke er i restance. Der er desuden lodtrækning om en god vinpræmie
blandt alle, som har betalt et års kontingent forud.
Husk også at aftale transport m.v. næste tirsdag, hvor vi er ude
1. juni: Bytur til Køge (NB: Ændret mødetid og -sted)
Vi mødes kl. 19 på parkeringspladsen på Østre Banevej lige over for Køge
Station. Derefter ser på de hyggelige huse og gårde i Køge, eller tager en tur
ned på havnen.
Vi ender jo nok på et af de små værtshuse i en af købmandsgårdene.
7. juni: Photoshop
Har du også spekuleret på hvordan de underlige kurver i Photoshop bruges?
Lise har lovet at boge den og fortælle os andre uvidende om sammenhængen mellem Zonesystemet og Photoshop.

15. juni: Naturfoto i Lyngby Åmose (NB: ændret mødetid og -sted)
Aftenen starter med, at vi spiser hos Jørgen kl. 17.00; tilmelding er nødvendig
af hensyn til hans indkøb. Vi spisende og de andre mødes bagefter uden for
Nybro Kro kl. 18.30, og går ud i Åmosen de næste par timer og fotograferer
naturen dér. Stativ, flash og vandtæt fodtøj samt overtøj efter vejret er nødvendigt - eller bliver det for træls.
- - sommerferie - - -

17. august: Vi mødes på Bakken
Første klubaften i sæsonen bliver igen en Bakketur. De, der har lyst, aftaler
fælles spisning på et af de hyggelige og folkelige 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.
24. august: Prøv dine evner som dommer
Tage har fundet nogle spændende fotomapper frem fra SDF´s gemmer. Vi
varmer op til den kommende sæsons bedømmelser og stiller billederne op på
tavlen og fortæller vores uforblommede mening om dem.
31. august: Sportsfotografering
Vi fortsætter vores fælles aktivitet, der kører igennem en del af jubilæumsåret: sportsfotografering. Vi besøger igen en række sportsklubber i Herlev og
fotograferer deres aktiviteter. Måske kan de kontakter der blev skabt i februar
genoplives. Det er nu sommersportsgrenene skal skildres fotografisk.

7. september: Besøg af Nina og Kurt Nissen
I aften får vi besøg af Nina og Kurt, som bl.a. er med i Negativ Roskilde. De
har gennem mange år eksperimenteret med kreative processer og nye billedmæssige udtryk, og har fået et utal af antagelser i ind- og udland. Nu vil de
fortælle om deres billeder og hvordan de er blevet til.
Husk: aflevering til glas 1
14. september: Duel med Downstairs (F/P)
Det lykkedes jo ikke helt at vinde over Downstairs i den sidste duel, vi havde
med dem, så i aften kræver vi revanche. Kampen foregår på 21 farvebilleder,
så alle skal medbringe deres to allerbedste farvede billeder. Samt naturligvis
landskampudstyret med tudehorn og bannere.
21. september:
(endnu ikke programsat)
28. september:
(endnu ikke programsat)
5. oktober: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 1
I aften bliver sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvad synes
dommeren om vores billeder, hvilke konstruktive kommentarer giver hun dem
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 tavlen!

Formand:
Laurits A. Hansen
Skibbyvejen 10
4050 Skibby
4752 8494
Lissi.og.laurits@sol.dk
Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
jj@msd.dk

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

Næstformand/referent:
Joan Olsen
Høje Gladsaxe 47, 1. mf.
2860 Søborg
Joan_olsen@h

Externe konkurrencer:
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600 Glostrup
4363 1935
tagec@mail.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

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

www.herlev.fotoklub.dk
— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tagec@mail.dk

