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Udkigstønden
Godt nytår. Lige nu er det umu-
ligt at kigge nogen steder hen fra
Herlev Fotoklub uden at få øje
på vores 60 års jubilæum. Der
hænger en rigtig flot udstilling på
Hjortespring Bibliotek, som vi
alle sammen har bidraget til, ud-
stillingen bliver pænt omtalt i
Herlevbladet, og ude i Cyber-
Space er klubbens hjemmeside
blevet udvidet med alle udstillin-
gens billeder, en samling histori-
ske billeder fra skabet, og et lille
skrift om klubbens historie. Der
er også udsigt til en jubilæums-
middag i Medborgerhuset, som
endnu ikke er løbet af stabelen.

Vi har været igennem et efterår,
der bød på lidt af hvert. Vores
bytur til København begyndte flot
med, at stamværtshuset i hoved-
sagen var intakt og kunne levere
irsk øl, men da vi skulle til at fo-
tografere, åbnede himmelen sine
sluser. Det gav gode spejlinger i
asfalten, men så er alt pænt og-
så skrevet om den sag. Og vores
duel med Frederikssund Foto-
klub forløb heller ikke helt efter
planen, selv om vi gennem flere
omgange havde udvalgt vores
bedste billeder med linjer. Vi
måtte nøjes med en andenplads,
så nu skal vi have planlagt en
revanche som samtidig kan blive
et ordentligt comeback. Men
bortset fra de to oplevelser, har
vi haft mange gode fotoaftener.
Vi har især haft tre meget spæn-
dende og inspirerende gæster:
Malou Sinding, Claus Carlsen og
Kristine Pehrsson, som har vist

os et væld af billeder og afleve-
ret spandevis af inspiration og
gode ideer til brug i vores egne
værker.

Når vi kigger fremad, så er der
udsigt til endnu flere gæster, der
kommer ned og viser os billeder.
Hele 6 fotografer / billedkunstne-
re er det lykkedes at lokke til at
besøge os, så det bliver meget
spændende. Vi skal også på ind-
til mange ture ud af lokalet, både
på en lørdagstur over til tranerne
i Østsverige og to gange ind til
København - forhåbentlig i tør-
vejr. Til overflod har Uwe og Lise
inviteret til en fotoworkshop i Val-
lensbæk den 15. februar, hvor
der på grund af de fysiske ram-
mer er begrænset deltagerantal.
Ind imellem det hele skal vi finde
nogen flotte billeder frem at sen-
de ind til SDF, når der er afleve-
ring til Den Nationale, så vi kan
få endnu flere af medlemmerne
ind på den prestigefyldte udstil-
ling.

Og så er det nu i foråret, vi hjæl-
per hinanden med at sætte mø-
delokalet fint i stand ovenpå alt
vandet sidste år. Begge dagene i
weekenden 1. - 2. marts er afsat
til at male loft og vægge og skifte
gulvtæppet ud, så vi kan være
det bekendt når der kommer
fremmede mennesker på besøg.
Der er brug for alle de hjælpende
hænder, som klubben kan møn-
stre, for der er meget at gøre -
og måske bliver vi hurtigt fær-
dig?



GENERALFORSAMLING
tirsdag den 6. maj 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub
tirsdag den 6. maj 2014
kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene:

Valg af dirigent.

Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder.
Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker
præmierne for årets billede og årets fotograf.

Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommen-
de års kontingent. Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingen-
tet.

Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på general-
forsamlingen skal ifølge vedtægternes § 9 stk. 3 fremsættes
skriftligt og skal være formanden i hænde senest den 7. april.

Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er kassereren
(Jørgen Jakobsen) og et bestyrelsesmedlem på valg (Carsten
Langkjær). Desuden skal der vælges to suppleanter til bestyrel-
sen, to revisorer og én revisorsuppleant.

Eventuelt.

Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der
skal mindst være betalt kontingent for maj måned 2014. Kassere-
ren giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke
er i restance.

Husk at komme til klubbens general-
forsamling, det er her du har chancen
for at få dine forslag igennem.



Samlet efter glas 3, farvepapir Samlet efter glas 3, monochrome

85 point Laurits A. Hansen 87 point Laurits A Hansen

78 point Jørgen Jakobsen 83 point Jørgen Jakobsen

76 point Søren Andersen 83 Point Peter Strøiman

73 point Uwe Hess 78 point Søren Andersen

73 point Orla Hermansen 77 point Tage Christiansen

72 point Rene Wedel 71 point Carsten Langkjær

71 point Tage Christiansen 61 point Orla Hermansen

70 point Peter Strøiman 49 point Rene Wedel

49 point Henning Gustafsson 27 point Lisbeth Frank

46 point Marie Skjær 18 point Michael Rønsdorf

43 point Niels M Nielsen 17 point Niels M Nielsen

29 point Susanne Sørensen 04 point Finn Andersen

29 point Michael Rønsdorf 02 point Henning Gustafsson

24 point Sven Ingvorsen 02 point Sven Ingvorsen

06 point Lisbeth Frank

04 point Carsten Langkjær

04 point Finn Andersen

02 point Lise Aagaard

Farve papir, glas 1 Monochrome, glas 1
01 Laurits A. Hansen 01 Jørgen Jakobsen

02 Tage Christiansen 02 Søren Andersen

03 Søren Andersen 03 Laurits A. Hansen

04 Laurits A. Hansen 04 Søren Andersen

Farve papir, glas 2 Monochrome, glas 2
01 Peter Strøiman 01 Carsten Langkjær

02 Søren Andersen 02 Carsten Langkjær

03 Susanne Sørensen 03 Jørgen Jakobsen

04 Søren Andersen 04 Tage Christiansen

Farve papir, glas 3 Monochrome, glas 3

01 Rene Wedel 01 Peter Strøiman

02 Orla Hermansen 02 Rene Wedel

03 Marie Skjær 03 Peter Strøiman

04 Jørgen Jakobsen 04 Laurits A. Hansen

Konkurrenceresultater, Årets Fotograf, mm.

Herlev
Fotoklub



KIKKERTER &
TELESKOPER

-Vi har et af Danmarks største udvalg –du selv kan teste og sammenligne!
-Kvalitets digitalprint: 10 x 16cm til 50 x 75cm på
Kodak Royal fotopapir.

-”Alt i printerpatroner”såvel originale, som Hollandske
Wecare patroner.

Sorgenfri Torv 19 –2830 Virum. Hverdage 9.30-18.00 Lør 9.30-14.00
100 P lige ved døren. Tlf. 45 83 83 66. www.sorgenfrifoto.dk

Type Indlevering Bedømmelse Sted

Herlev FK. Glas 4 11. december 11. februar Herlev

Portræt og Serie 21. januar 04. marts Herlev

Region Nord, Papir 2 28. januar 06. marts 2635 Ishøj

Herlev FK. Årets billede 18. februar 08. april Herlev

Region Nord, Serier 11. marts 28. april Køge

SDF, alle 22. april Efteråret ?????

Herlev FK. Glas 1 06. maj 03. juni Herlev

Herlev FK. Digital ”Byen” 03. juni 26. august 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 bedøm-
melsen.



Hjemmearbejde og en bunden opgave
Til maj vil Uwe lægge et par digitale billeder i klubbens drop-
box, og så er det meningen at vi hver især kan kopiere bille-
derne ind på vores egen computer og bearbejde dem i Pho-
toshop (eller hvad vi synes), sådan at de bliver flottere / mere
spændende / anderledes. Der er god tid til hjemmearbejdet,
for det er først den 19. august, vi tager vores forslag til for-
bedring af Uwes billeder med i klubben og viser dem til hin-
anden.

Men som om det ikke var nok, har bestyrelsen også besluttet
at vi skal løse en bundet opgave. Det er billeder omkring te-
maet ”Byen”, og de skal oploades til dropboxen senest 3. ju-
ni. Man kan fortolke temaet så smalt eller bredt, som man har
lyst til, men der kommer nok mere spændende billeder ud af
at kigge efter livet i byen end af at fotografere de huse, som
byen består af. Men der er åbent for at man selv kan få end-
nu bedre ideer i alle mulige retninger, bare man er færdig
med det + efterbehandling af billederne inden 3. juni.

Hvis man ikke har adgang til klubbens dropbox, så kan man
aftale med hinanden om at op- eller downloade for hinanden
- eller om at få / aflevere billederne på en USB pind.

Klubbens hjemmeside
Hjemmesiden har fået et vældigt løft op til jubilæet, hvor både
den flotte udstilling og samlingen af historiske billeder er ’lagt
ud’til almindelig beundring for hele verden.

Men her ud over er det småt med ændringer på hjemmesi-
den. Derfor opfordres medlemmer nok en gang til at sende
billeder til hjemmesiden hver gang de vinder en 1., 2. eller 3.
plads ved en af vores interne konkurrencer. Desuden opfor-
dres til at man sender en samling billeder, så flere end få af
medlemmerne optræder med et galleri.

Billeder er skal bruges på hjemmesiden, skal formindskes til:
højest 1024 pixels i bredden og højest 720 pixels i højden, og
sendes som jpg-filer til Carsten på adressen: foto@c-
langkjaer.dk



Program forår - sommer 2014
14. januar - Se Her!
Klubben investerede sidste år i en meget stor bog, der handler om
at lave billeder, som man lægger mærke til og som fængsler besku-
eren. I aften gennemgår Jørgen en kogebogsopskrift fra det tunge
værk, som forklarer helt enkelt hvordan man laver billeder, der vir-
ker og påvirker tilskuerne.
HUSK - at melde sig til at have ca. 10 billeder med til smags-
dommerne

lørdag 18. januar - jubilæums-galla-middag
Herlev Fotoklub bliver 60 i år! Det fejrer vi med en jubilæumsmid-
dag i Herlev Medborgerhus.

21. januar - Smagsdommerne # 2
Sæsonens andet arrangement med smagsdommere. I aften er det
tre nye dommere der kommenterer nye samlinger af billeder og gi-
ver hvert enkelt billede et par konstruktive ord med på vejen. Det
bliver vi alle sammen klogere af, og der er garanteret også flotte
billeder på skærmen i aften
HUSK - billeder til ”Portræt”og ”Serie”

28. januar - besøg af Birthe Damgaard
Årets første gæst er Birthe, som laver sine billeder af stofstykker.
Hun har taget et par rigtige stofbilleder med, og dertil en stor sam-
ling affotograferede udgaver af sine værker, som både viser hvor
forskellige billeder, hun har arbejdet med gennem årene, og også
hvordan billederne bliver til.
HUSK - aflevere billeder til Papir i Region Nord - og at de forin-
den skal være uploadet til Region Nords hjemmeside

4. februar - Dommeren er dom - døm selv!
Vi øver os i at kommentere og bedømme fremmede billeder. Hvert
medlem får på stedet fire billeder, som skal bedømmes, og desu-
den skal man forklare hvorfor det ene billede er ”bedre”end det an-
det.

11. februar - Hvordan bruges klubbens flashanlæg [NB - ændret
efter at programmet er trykt] Klubbens flashanlæg er ikke blevet
brugt ret meget i den tid, vi har haft det, og i aften gør vi en fælles
indsats for at der kan komme mere lys på vores billeder. Vi hjælpes
ad med anlægget og hvordan det indstilles, og der bliver sikkert
også tid til at prøve at lægge lys på nogle af de fremmødte ansigter.
Så er vi klar til at komme i et stort fotostudie på næste tirsdag.
HUSK - kamera med



Herlev Fotoklubs 60 års jubilæums udstilling
Der arbejdes

Mon det sidder lige

Det var dejligt at der kom så mange

HURRA
HURRA

Ja, 60 år, det er
jo ikke så galt

Et stort
TILLYKKE

Godt gået



Herlev Fotoklubs 60 års jubilæums udstilling

Så er der pause

Mon det sidder lige

Det var dejligt at der kom så mange

Ja, 60 år, det er
jo ikke så galt

Et stort
TILLYKKE

60 år mere

Foto, Susanne Sørensen



15. februar - fotoworkshop på Søvej NB: Det er en lørdag
Uwe & Lise inviterer til en fotoworkshop med udgangspunkt i Søvej,
Vallensbæk Strand. Det indebærer en mindre gåtur ud i vintervejret
og efterfølgende snak om, hvad man kan stille op med billederne.
Der er begrænset deltagerantal på 10 stk. efter princippet først til
mølle

18. februar - bedømmelse Glas 4
Det er i aften, afgørelsen falder! Sæsonens sidste glaskonkurrence
bliver bedømt, og så kan man afgøre, hvem der vinder titlen som
Årets Fotograf i de to discipliner. Ud over kapløbet er der også ud-
sigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får garanteret nogle
konstruktive og kløgtige kommentarer med på vejen fra dommeren
HUSK at aflevere billeder, der har deltaget i sæsonens glas-
konkurrencer, til Årets billede

25. februar - Vi besøger et rigtigt fotoatelier NB: Ændret sted
Vi har fået lov at prøve kræfter med Bent Cramers atelier i Valby,
RAVAGE. Det ligger på Trekronergade 90, 2500 Valby, og Bent har
lovet både at der kommer en køn model, som vi kan fotografere, og
at han vil starte med at fortælle os lidt om atelier’ets udstyr og hvor-
dan det bruges. Det er nu, vi kan få taget de flotte portrætter til næ-
ste år - og måske et par brugbare billeder yderligere.

1. og 2. marts - arbejdsweekend i klublokalet NB: Weekend
Nu gør vi klublokalet forårsklar efter sidste års mange vandskader.
Vi mødes kl. 10 om lørdagen og går i gang med at tømme lokalet
for inventar og gøre vægge og loft i stand. Så skal det ødelagte
gulvtæppe af og et nyt på, og til sidst bærer vi inventaret på plads
igen. Klubben sørger for vådt og tørt til alle, der kommer og giver et
par hænder. Måske bliver vi færdige allerede om lørdagen?

4. marts - Bedømmelse Serie og Portræt
I aften får vi bedømt de to emnekategorier ”Portræt”og ”Serie”. Vi
får udråbt de to vindere, og det er jo spændende, men især får vi
kreative og hjælpsomme kommentarer af dommeren. Måske er det
nu, vi får svaret på, om der absolut skal være øjenkontakt i et por-
træt, og på hvorfor en serie af billeder er bedre end bare ét?

6. marts - Bedømmelse af Region Nord - Papir 2 NB: torsdag
Bedømmelsen er arrangeret af den nye klub 2635 Ishøj, og det fo-
regår nok der omkring - det finder vi ud af. Fidusen ved Region
Nord-bedømmelser er, at man får lejlighed til at hilse på 6vennerne
fra de mange andre fotoklubber i området, ud over at man får set
en bunke gode billeder og hørt, hvad dommeren har at bemærke til
de bedste af dem.



11. marts - Bedømmelse af billedmappe fra Ølstykke [NB - æn-
dret efter at programmet er trykt]
Vi har udvekslet en lille mappe med 10 billeder med Ølstykke Foto-
klub, og i aften skal vi se på deres billeder og kommentere dem.
HUSK at aflevere serier til Region Nord - og at de forinden skal
oploades på RN’s hjemmeside

18. marts - Besøg af Per Valentin
Nu er det tid til et gensyn med et af vores forhenværende medlem-
mer, en af landets mest vindende fotografer: Per Valentin. I aften vil
han vise os et lille udvalg af sine spændende, kreative og meget
tankevækkende billeder i et nyt show, så der bliver rig lejlighed til at
gnide øjnene og se efter om det nu også kan være rigtigt

25. marts - Besøg af Jakob Lautrup [NB - ændret efter at pro-
grammet er trykt]
Jakob har i snesevis af år arbejdet som fotograf ved GEUS - (De
Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), og
i den forbindelse har han jævnligt været på Grønland for at fotogra-
fere geologiske ekseditioner. Men han laver også billeder for sjov,
og han har skabt mange utroligt smukke billeder af bjerge, is og
isbjerge bl.a. som lyddias, og i aften kommer han og besøger os
med nogle af billederne. Måske har han også et par skrøner med
fra Grønland?

lørdag 29. marts –fototur til Pulken
Igen har Uwe og Lise arrangeret en tur til Pulken, som er naturre-
servat ved Helge Å syd for Hammersøen ved Kristianstad. Her er
der mange (de seneste år ca. 5000) traner at se netop på denne tid
af året, og der er ikke helt lige så mange fuglekiggere der står i ve-
jen. Fælles kørsel aftales.

1. april - Besøg af Michael Molter
Nok en inspirerende gæst i klubben. Denne gang er det natur- og
landskabsfotografen Michael Molter, som ellers slår sine folder i
Biogon, der kommer og viser os nogle af sine urimeligt flotte bille-
der fra omtrent alle hjørner af verden. Skal vi til Sverige, Venezuela
eller Island? Et af Michaels kendetegn er, at han bruger mellemfor-
mat kamera og tager nogle usandsynligt smukke billeder med det.

lørdag 5. april - reservedato for fototur til Pulken
hvis der var dårligt vejr eller ingen traner sidste lørdag.



8. april - Bedømmelse af Årets Billede
De bedste billeder fra sæsonen har været til bedømmelse hos tre
dommere, der uafhængigt af hinanden har placeret billederne. Vi
ser på, hvor forskelligt bedømmelse af de samme billeder kan falde
ud, og som aftenens uforlignelige højdepunkt vil billedsekretæren
beregne gennemsnittet, så vi kan kåre årets gennemsnitligt bedste
billede.

15. april - påskeferie, ikke noget møde

22. april - Færdiggøre og aflevere billeder til Den Nationale
Aftenen er sat af til at vi klargør de billeder, som vi hver især vil
sende ind til SDF’s landskonkurrence ”Den Nationale”. Husk at
klubben betaler for din deltagelse, du skal bare have billederne
med. Man skal på forhånd have oploadet billederne på SDF’s hjem-
meside og forsynet de printede billeder med den autoriserede etiket
på bagsiden, men vi kan give hinanden en hånd med de sidste de-
taljer i monteringen og sådan.

28. april - Bedømmelse af serier Region Nord Køge Fotoklub
NB: Det er en mandag
Det er sæsonens sidste Region Nord-arrangement, og denne gang
er det serier (eller portefeuille’r), der er på programmet. Her kan
man se, hvordan de i andre klubber arbejder med flere billeder i
sammenhæng, og man kan måske få nogle gode ideer til næste
sæsons seriebilleder.

29. april - bytur i skumringen. NB: Ændret sted
Så skal vi i byen, og denne gang har vi planlagt at det ikke skal reg-
ne på os. Vi mødes ved det store anker i Nyhavn (Kongens Nytorv)
kl. 19.30 iført kamera og stativ og påklædning efter vejret, og så
planlægger vi på stedet hvad vi vil lave billeder af i aftenskumrin-
gen.

6. maj - Generalforsamling
Aftenen er afsat til fotoklubbens ordinære generalforsamling, og du
kan se indkaldelse og dagsorden et eller andet sted i bladet her.
Kassereren uddeler en drink til alle de fremmødte medlemmer, som
ikke er i restance.
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gælden-
de!
HUSK: at have billeder med til Glas 1



13. maj - Dorf fortæller om billedbehandling
Vi har fået den uofficielle Danmarksmester i Photoshop, Michael
Rønsdorf, til at komme og fortælle om, hvordan man får sine bille-
der til at blive ikke bare lidt men meget flottere. Hans egne billeder,
som vi har set både her i klubben og på flotte placeringer på SDF’s
Nationale udstillinger er bevis på, at han har helt styr på billedbe-
handling. Hvis man tager et af sine ’vanskelige’billeder med på en
USB-pind, kan det være at Dorf kan få et kunstværk ud af det.

20. maj - besøg af Henning Lüthcke
I aften kommer Henning Lüthcke, som er pressefotograf på Herlev-
bladet, og viser nogle eksempler på de billeder, han arbejder med.
Han vil også fortælle om, hvordan det er at arbejde som pressefoto-
graf.

27. maj - Uwe viser billeder fra sit arbejde
Så skal vi med Uwe på arbejde blandt landets smuldrende beton-
konstruktioner. Det er især broer og tunneler, Uwe har arbejdet
med i sine år hos Rambøll, så vi kommer sikkert både højt til vejrs
og ned under jorden.

3. juni: Bedømmelse Glas 1
I aften får vi resultatet af sæsonens første glaskonkurrence. Vi ser
de nye billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af at være et
par uger sammen med dem. Vi får sikkert også nogle kreative kom-
mentarer og måske forslag til forbedringer med hjem. Og vi skal
kåre sæsonens første heldige etapevindere, som hver får lov hver
at få et lille glas med hjem på sommerferie.
HUSK: at oploade digitale billeder med emne: ”Byen”

10. juni: Sommerudflugt til Copenhagen Photo Festival.
Den sidste klubaften inden sommer tager vi ind til byen, hvor det er
planen at vi skal opleve Copenhagen Photo Festival, som finder
sted til den tid. Vi aftaler tid og sted, når festivalens program er
kendt.

**Sommerferie**



** SommerFerie **
12. august: Vi mødes på Bakken
Vi fejrer sæsonstart på Dyrehavsbakken, hvor der altid er gode mu-
ligheder for farver, fart og festlige billeder - især når det bliver tus-
mørke. Vi mødes på pladsen foran Bakkens Hvile kl. 19.30 - husk
kamera, stativ og påklædning efter vejret.

19. august: Den Digitale Hjemmeopgave (som Uwe har lagt ud i
maj)
I aften ser vi på resultaterne fra den digitale hjemmeopgave. Uwe
udleverede et par digitale billeder, som vi hver især har brugt som-
meren til at forbedre, og nu ser vi hvor forskellige billeder, der kan
komme ud af den samme optagelse.

26. august: Bedømmelse af den digitale konkurrence ”Byen”

Der kommer helt sikkert mange gode programpunkter fra bestyrel-
sens side, så vi også fremover vil få en masse gode og spændende
arrangementer, vi kan glæde os til.

Uwe i gang med åbningstalen ved jubilæums udstillingen.



Formand:
Uwe Hess
Søvej 13

2665 Vallensbæk Str.
4354 0325

uweoglise@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
birthejorgn@gmail.com

Næstformand:
Philip Oest Møller
Værebrovej 148, 2. lejl.7
2880 Bagsværd
5242 4168
philip@oestmoeller.dk

Postgiro: (reg. nr. 1551) 403 3698

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 tc@tagec.dk

www.herlev.fotoklub.dk

Billedsekretær:
Laurits A. Hansen
Skibbyvejen 10A
4050 Skibby
4752 8494
lissi.laurits@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Carsten Langkjær
Hejrebakken 54
3500 Værløse
2269 7294
foto@c-langkjaer.dk

Suppleant:
Niels M. Nielsen
Kærnestykket 17
2730 Herlev
4010 2339
nmn@dadlnet.dk

Suppleant:
Finn Andersen
Hækmosen 74B
2730 Herlev
4444 4070
finn@bang-andersen.eu



Foto: Lisbeth Frank

”Vindens øre i Monument Valley”

Bagsiden


