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Foto: Finn Bang Andersen

”Dæmonernes port”



Efter et godt overstået årsskifte
står vi nu midt i en af de mindst
fotoegnede vintre i mange år.
Men der er god grund til at løfte
blikket fra mudderet og kigge
fremad –måske bliver det allige-
vel forår en dag? I hvert fald
kommer der nu et nyt program
for fotoklubben, og der er lagt op
til inspirerende, belærende og
underholdende aktiviteter i man-
ge forskellige retninger. En hel
masse gæster kommer og viser
os billeder, og der er planlagt
flere udflugter og byture - og de
går ikke til København! Se detal-
jerne omme bag i bladet.

Den stigende tilslutning til klub-
bens konkurrencer –både med
og uden glas –kommer forhå-
bentlig også til at brede sig til
klubbens bidrag til konkurrencer-
ne i Region Nord og ikke mindst
til SDF’s Den Nationale. Måske
kan vi i år få antaget endnu flere
billeder end sidst, så klubben
kan avancere lidt i det tilhørende
Danmarksmesterskab? Husk, at
det er klubben som betaler for at
dine billeder kan deltage, både i
Region Nord og i SDF!

I efteråret startede Jesper på
eget initiativ en studiekreds om
Lightroom for alle interesserede.
Studiekredsen lægger ikke be-
slag på klubaftener, men ligger
på torsdag aftener. Der er man-
ge, som allerede har fået glæde

af studiekredsen, og det ser ud til
at den fortsætter ind i det nye år.
En stor tak til Jesper for både
initiativ og indsats.

Ved at kigge tilbage over skulde-
ren på efterårets tildragelser, kan
vi helt ude i kanten få øje på en
meget vellykket tur til Bakken.
For én gangs skyld var vejret i
topform, og der er garanteret
kommet mange gode tusmørke-
billeder i apparaterne. Til gen-
gæld var det ikke så voldsomt
mange billeder, der lidt senere
på sæsonen kom ind til vores
konkurrence om at vise sin opfat-
telse af Herlev Festuge. Det lyk-
kedes at finde en 1. og en 2.
plads, og at få de 8 billeder op at
hænge i biblioteket, og så er alt
også sagt. De mange gæster
gennem efteråret har på hver
deres måde udvidet vores foto-
grafiske horisonter, nogle mere
end andre, men de har alle sam-
men vist os en stak flotte og an-
derledes billeder, og det kan
man ikke undgå at lære noget af.

Hen imod slutningen var vi på
Louisiana, hvor kunstudstillingen
viste sig at bestå i en indendørs
vandretur i en stor, islandsk
grusbunke. Mon det er naturbille-
der, der kom med hjem den af-
ten? Det finder vi nok ud af i den
kommende sæson, når vi ser
resultaterne af vores digitale na-
tur-kategori.

Udkigstønden



GENERALFORSAMLING
tirsdag den 26. maj 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub
tirsdag den 26. maj 2015
kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenhe-
der. Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overræk-
ker præmierne for årets billede og årets fotograf.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kom-
mende års kontingent. Bestyrelsen foreslår atter en gang uæn-
dret kontingentet.

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på gene-
ralforsamlingen skal ifølge vedtægternes § 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 forman-
den (Uwe Hess) og to bestyrelsesmedlemmer på valg (Laurits A.
Hansen og Philip Oest Møller). Desuden skal der vælges to sup-
pleanter 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 2015. Kassereren
giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i
restance.



Resultat efter 3 konkurrencer
Resultat, FP.

93 point Rene Wedel

87 point Lisbeth Frank

87 point Laurits A Hansen

81 point Carsten Langkjær

69 point Jørgen Jakobsen

68 point Niels M Nielsen

59 point Søren Andersen

52 point Carl C Lauridsen

38 point Claus Bech

37 point Peter Strøiman

35 point Tage Christiansen

35 point Jesper Plambech

34 point Ilse Lausten

19 point Lise Aagaard

11 point Uwe Hess

04 point Susanne Sørensen

04 point Marie Skjær

03 point Finn Andersen

Resultat, MC.

97 point Søren Andersen

90 point Rene Wedel

78 point Tage Christiansen

77 point Carl C Lauridsen

73 point Jørgen Jakobsen

68 point Lisbeth Frank

64 point Laurits A Hansen

52 point Jesper Plambech

43 point Carsten Langkjær

41 point Niels M Nielsen

11 point Ilse Lausten

05 point Finn Andersen

04 point Peter Strøiman

02 point Susanne Sørensen

Farve papir, glas 1 Monochrome, glas 1
01 Rene Wedel 01 Rene Wedel

02 Lisbeth Frank 02 Søren Andersen

03 Jørgen Jakobsen 03 Carsten Langkjær

04 Lisbeth Frank 04 Lisbeth Frank

Farve papir, glas 2 Monochrome, glas 2
01 Laurits A Hansen 01 Søren Andersen

02 Carsten Langkjær 02 Tage Christiansen

03 Rene Wedel 03 Søren Andersen

04 Lisbeth Frank 04 Lisbeth Frank

Farve papir, glas 3 Monochrome, glas 3

01 Laurits A Hansen 01 Søren Andersen

02 Rene Wedel 02 Rene Wedel

03 Laurits A Hansen 03 Søren Andersen

04 Søren Andersen 04 Jørgen Jakobsen

Herlev Fotoklub
et godt sted

at være.



Type Indlevering Bedømmelse Sted

”Kreativ”og ”Photojournalism” 11. November 13. januar Herlev Dropbox

Herlev FK. Glas 4 09. december 03. februar Herlev

Duel Frederikssund ”Byen” 06. januar 20. januar Herlev

Ølstykke mappen 27. januar 24.feb./17.mar. .Herlev

Region Nord, 2. papir 27. januar 04. marts Lejre Fotoklub

”Portræt”og ”Natur”Digi 03. februar 10. marts Herlev Dropbox

Årets billede 17. februar 14. april Herlev

Region Nord, ”serie” 10. marts 27. april Køge Fotoklub

SDF, alle 28. april Efterår Næstved

Herlev FK. Glas 1 28. april 02. juni Herlev

Herlev FK. Glas 2 18. 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 bedømmelsen.

Galleri Herlev Fotoklub (genoptryk)

Klubbens velfungerende hjemmeside har en lidt forsømt afdeling for galle-
rier. Hvis man kigger efter, er det kun få af klubbens nuværende medlem-
mer, der viser billeder i galleriet, og det er en vældig skam - for det er så
let at komme med. Man tager simpelthen en håndfuld (eller to) af sine go-
de billeder, og laver størrelsen om til 1024 pixels i bredden og omkring
682 pixels, og så sender man billederne i en email til Carsten.

Det er præcis samme fremgangsmåde, hvis man er en af de heldige, som
får en 1., 2. eller 3. plads i en glaskonkurrence: skrump billedet og mail
det til Carsten.

Lad tusinde billeder blomstre på hjemmesiden!



Program forår ’15:
6. januar 2015: Med Jørgen på arbejde
Inden Jørgen holdt op med at gå på arbejde, havde han tilbragt
over 35 år med at fjerne støj, dårlige vibrationer og jammerlig aku-
stik. Ind imellem har han taget billeder af elendighederne og hvad
der ellers har været udsigt til fra de skiftende arbejdspladser, og
nogle af de billeder vil han dele med os på årets første klubaften.
Når det er overstået, skal vi udtage et hold af gode billeder med
tema ”Byen”, som skal bruges til duellen med Frederikssund Foto-
klub.
Husk printede og monterede billeder med tema ”Byen”, som
kan bruges til duel.

13. januar: Bedømmelse af digitale kategorier ”Kreativ”og
”Photo-journalism”
Så får vi dommen over vores konkurrence med to digitale emner.
Hvor kreative billeder skal vi opleve i år, og hvad synes dommeren
om dem? Kommer der nogle spændende, journalistiske skud i på
skærmen, og kan man overhovedet lave gode billeder inden for
kategoriens begrænsninger? Find selv på flere inspirerende
spørgsmål, og kom og få svarene.

20. januar: Duel med Frederikssund Fotoklub
I aften går det løs. Vores venner / modstandere fra Frederikssund
kommer og tror, at de skal vinde over os i aftenens duel på billeder
med emne ”Byen”. Husk tudehorn, landskampudstyr og tandbeskyt-
tere. Det bliver festligt og voldsomt, når dommeren skal vælge det
bedste af to duellerende billeder. HERLEV STYRER FOR VILDT!
Husk billeder med tema ”Byen”, med mindre du allerede har
afleveret dem.

27. januar: Billeder til Ølstykke-mappen
Oven på duellen har vi en mere fredelig aften, hvor vi udvælger 10
billeder til en mappe, som Ølstykke Fotoklub skal kommentere, og
hvor vi skal høre deres kommentarer på et fælles møde. Du skal
tage en lille samling af dine billeder med, som du lige for tiden sy-
nes er bedst.
Husk at tage nogle gode, monterede billeder med til at vælge
imellem.
Husk også at aflevere billeder til Region Nords konkurrence
”Papir 2”, og at billederne først skal oploades til Regionens
hjemmeside, så man kan sætte den rigtige mærkat bagpå.



3. februar: Bedømmelse af klubkonkurrence 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 oploade billeder til klubbens to digitale konkurrencer:
”Portræt”og ”Natur”

4. februar: Skolestue om de mest nødvendige håndtag i Pho-
toshop (NB –onsdag)
Jørgen demonstrerer de basale muligheder for at gøre gode bille-
der bedre, og triste billeder lidt mere humørfulde. Hvis du har en
bærbar med en nyere udgave af Photoshop, så tag den endelig
med. Hvis du vil læse på lektion, så se på hjemmesiden under
’Fotoskolen’–’Teknik 1’.

10. februar - Besøg af Per Valentin (denne gang passer det!)
Nu er det tid til et gensyn med et af vores forhenværende medlem-
mer, en af landets mest vindende, unge 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 lejlig-
hed til at gnide øjnene og se efter om det nu også kan være rigtigt.

11. februar: Skolestue om HDR billeder med udgangspunkt i
Photomatix (NB –onsdag)
Jørgen demonstrerer brug af Photomatix til at skabe et nyt, interes-
sant og iøjnefaldende billede ud fra flere eksponeringer af samme
motiv. Og også, hvordan man nogen gange kan nøjes med ét bille-
de. Måske kommer vi også ind på, hvordan Photoshop kan bruges
til HDR. Hvis du har en bærbar med en nyere udgave af Photoshop
og/eller Photomatix, så tag den endelig med. Hvis du vil læse på
lektion, så se på hjemmesiden under ’Fotoskolen’–’HDR med Pho-
tomatix’.

17. februar –Besøg af Theo Lyngby
Vi havde Theo på besøg i klubben for nogle år siden, og hans bille-
der og fortællingerne om dem gjorde stort indtryk. Nu har vi overtalt
Theo Lyngby til at besøge os igen og vise os nogle af sine spæn-
dende, engagerede og stemningsmættede sort/hvide billeder. Intui-
tiv fotografi, kalder han sine billeder af mennesker i miljø, streetpho-
to og den slags. Motiverne ligner noget der kunne ske foran øjnene
på os alle sammen, men billederne giver i den grad stof til eftertan-
ke. Se hans hjemmeside på http://theofotografi.blogspot.com
Husk at aflevere til ”Årets Billede”



24. februar - Bedømmelse af billedmappe fra Ølstykke
Vi har udvekslet en lille mappe med 10 af vores billeder med tilsva-
rende fra Ølstykke Fotoklub. I aften skal vi se på deres billeder og
fortolke og kommentere dem, så vi kan give vores velovervejede
bemærkninger på et fælles møde den 17. marts.

3. marts: Smagsdommerne del 1
Vi genoptager en god ide fra forrige sæson, hvor tre udpegede
dommere blandt os giver kommentarer til tre samlinger af billeder
og giver hvert enkelt billede et par konstruktive ord med på vejen.
Det bliver vi alle sammen klogere af, og der er garanteret også flot-
te billeder på skærmen i aften.

4. marts: Bedømmelse af Region Nord Papir 2 (NB ændret dag,
og ændret sted)
Bedømmelsen er arrangeret af fotoklubben i Lejre, så det er nok
smart at aftale at køre derud i fællesskab. Det er den anden af Re-
gionens to årlige konkurrencer i ”papirbilleder”, som kan være med
eller uden farver efter eget valg, der bliver afgjort i aften. Vi mødes
med vennerne fra de mange fotoklubber i regionen og hører dom-
merens kommentarer og gode råd.

10. marts: Bedømmelse af digitale emnekonkurrencer
”Portræt”og ”Natur”
I aften får vi besøg af den dommer, der har nydt vores digitale frem-
bringelser inden for de to bundne emner. Hun kommenterer de op-
loadede billeder og giver hjælpsomme kommentarer til deltagerne.
Måske får vi nogle nye synspunkter på, hvordan portrætter i virke-
ligheden skal se ud –og hvordan var det nu med øjenkontakt?
Husk - aflevere ’serie’til Region Nord, og husk at billederne
forinden skal oploades på Region Nord’s hjemmeside, så man
kan klistre de rigtige labels bagpå

17. marts: Fælles møde med Ølstykke Fotoklub om vores bil-
ledmapper
Vi har indbudt vennerne fra Ølstykke Fotoklub til at komme og for-
tælle os, hvad de mener om billederne i den mappe, vi lånte dem
tidligere på året. Til gengæld vil vi kvittere med de kreative kom-
mentarer, som vi forberedte på mødet den 24. februar. Der bliver
rigtig meget billedsnak i aften.



24. marts: Smagsdommerne del 2
Så følger vi op på succesen fra månedens start med nok en udsen-
delse i serien ”Smagsdommerne”. I aften er det tre nye smagsdom-
mere, der kaster sig over tre nye samlinger af billeder og giver kon-
struktiv kritik til fælles bedste.

31. marts: ingen møde - tirsdag inden påske

7. april: Ursula Bach på besøg i klubben
I aften får vi nok en spændende gæst i klubben. Ursula fotograferer
alt muligt, stok og sten, bygninger og trafik, borgmestre og skralde-
folk, men er især glad for portrætfotografering.
Hun er selvlært og siger, at hun ikke rigtig har interesse i teknik;
hvad hun kan er opstået via learning by doing, eksperimenter –og
en god portion stædighed.
Se hendes billeder på: instagram.com/ursulabach (for de med In-
stagram konto), på https://www.facebook.com/FotografUrsulaBach
(for de, der er til Facebook), og på: http://ursulabach.dk for resten af
os.

14. april: Bedømmelse af Årets billede
Nu falder afgørelsen –Årets billede bliver hyldet i henholdsvis farve
- og monokrom. Vores bedste billeder fra hele sæsonen er blevet
bedømt af tre fremmede dommere, og vi hører deres votering og
kårer de gennemsnitligt bedste billeder. Det bliver et rørende gen-
syn med de flotte billeder, og det bliver interessant at se, hvor for-
skellig bedømmelse det samme billede kan få. Til sidst giver vi hin-
anden gode råd om, hvilke af billederne der måske lige skal have
én tur mere i printeren, inden de skal sendes til Den Nationale.

21. april: Jesper viser billeder fra Hawaii
Vores egen Jesper har rejst rundt omkring i Verden, og han har set
en hel del vulkaner. Sidste år var han på Hawaii, som har nogle
flotte og meget aktive vulkaner, og dem fik han taget nogle billeder
af. I aften vil han vise os et udvalg af sine vulkanbilleder, og måske
også billeder af andre dekorative elementer fra de idylliske øer.
Som et særnummer vil Jesper fortælle kort om de krav, som billed-
bureauet Scanpix stiller, for at man kan få optaget sine billeder i
bureauet.



27. april –bedømmelse af Region Nord ”Serie”(NB ændret dag,
og ændret sted)
I aften skal vi i byen til bedømmelse. Det er Region Nords konkur-
rence i ”Serie”, der er bedømt, og vi skal se de udvalgte serier og
betages af, hvad man kan få ud af at lave sammenhængende bille-
der i stedet for bare ét vildskud. Nogen gange er en serie en porte-
feuille, og andre gange en billedfortælling –men hvad er det, der
vinder i aften? Køge Fotoklub står for arrangementet, så vi skal ha-
ve aftalt fælles transport der ned.

28. april: Samling og pakning af billeder til SDF
Aftenen er sat af til at lægge den allersidste hånd på de billeder,
som vi sender ind til SDF’s landskonkurrence Den Nationale. Husk
at klubben betaler for din deltagelse, du skal bare have billederne
med. Vi hjælpes med at registrere og gøre ved, og skulle du have
brug for hjælp med at skære en passepartout, klistre et billede or-
dentligt op og den slags, så finder vi også ud af det.
Husk –at registrere dine billeder til SDF på internettet og prin-
te labels til at klistre bagpå.
Husk også at tage billederne til SDF med i klubben.
Husk –desuden –at tage billeder med til den nye Glas 1 kon-
kurrence

5. maj: Bytur til Helsingør (NB –i Roskilde)
Så skal vi i byen. Vi besøger havnen i Helsingør og finder på stedet
ud af, om vind, skyer og lys er mest til at gå på Kronborg, i havnen
eller på aftentur i den idylliske gamle by. Vi starter med at mødes
på P-pladsen ved Søfartsmuseet i Helsingør 19:30, og måske slut-
ter vi på en af byens beværtninger. Stativ, opladede batterier og tøj
efter vejrudsigten anbefales.

12. maj: Lydbillede –hvor svært er det egentlig?
I aften vil Jørgen vise, hvor nemt det er at bruge programmet
Proshow til at lave en lydbilledserie ud fra en samling billeder –og
for resten noget lyd. Det svære er at få en ide, som serien skal byg-
ge på, og så skal der også lægges nogle timers arbejde i at få tin-
gene til at passe sammen –men det er ikke svært. Klubben har
tidligere haft succes med fælles projekter om at lave lydbillede (tidl.
lyd-dias), og måske opstår der i aften nogle gode ideer, som vi kan
arbejde videre med i grupper eller på anden måde.

Husk det gode humør



19. maj: Lisbeth Murel på besøg i klubben
Lisbeth er uddannet ved Danmarks Designskole, har arbejdet som
professionel kunstner siden 1984, og har i dag sit primære fokus på
det tekstile udtrykt gennem maleriet.
”Når jeg står med penslen i hånden er det som at gå en tur gennem
skoven. Man kan ikke overskue hele skoven på én gang, men som
man går og møder forskellige stier, ved man altid hvilken vej man
skal vælge. Det kan godt være at man vælger den lange vej, men
hvem ved hvad der gemmer sig og hvilke smukke oplevelser man
får. Går man altid den samme vej så får man aldrig at vide hvad
man går glip af. På denne måde har jeg med hvert enkelt maleri
været gennem en personlig rejse - et eventyr”.
Se Lisbeths billeder på http://www.murel-design.dk/

26. maj: Ordinær generalforsamling
Aftenen er afsat til fotoklubbens helt 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!

2. juni: Bedømmelse af Glas 1
I aften får vi resultatet af sæsonens allerførste glaskonkurrence. Så
skal vi høre dommerens kommentarer og forslag til forbedringer, og
vi får afklaret hvad hun har fået ud af at være sammen med vores
billeder. Og vi skal kåre sæsonens allerførste heldige etapevindere,
som hver får lov hver at få et lille glas med hjem på sommerferie.

9. juni: Sommerafslutning (NB: i Kyndby Huse)
Så skal vi en tur på landet. Laurits har inviteret os til Horns Herred,
hvor han bor –nu endnu længere væk fra Herlev. Han påstår, at
der er så kønt der omkring, og måske giver vejret os mulighed for at
finde ud af om det passer –og måske tage nogle billeder af sager-
ne. Vi mødes hos Laurits og Lissi kl. 19:30 (adressen: Grønhøj 13,
Kyndby Huse, 3630 Jægerspris (tlf., hvis man farer vild: 4057 7823)

— — SOMMERFERIE— —
Hurra Hurra!!!!



11. august: Vi mødes i Roskilde (NB –i Roskilde)
Efter sommerferien tager vi igen i byen, denne gang til Roskilde.
Når vi er færdige med at hilse hinanden velkommen, finder vi ud af,
om turen går ned til fjorden, ind til bymidten, eller noget helt andet.
Det er nok smart at have stativ og friske batterier med –og tøj efter
vejret. Vi mødes på P-pladsen Sortebrødre Plads kl. 19:30.

18. august: Hemmelig gæst
I aften får vi besøg af en spændende billedkunstner. Navnet er indtil
videre hemmeligt (for at undgå overbooking). Du får sikkert ikke
forklaret en fidus, som du kan kopiere og bruge til at vinde den næ-
ste glaskonkurrence i klubben, men der er stor risiko for at dit billed-
syn bliver flyttet flere tommer.
Husk –aflevere billeder til Glas 2

25. august: Vi ser på feriebilleder.
Vi genoptager en anden tradition med at se feriebilleder i starten af
sæsonen. Tag gerne en 5 –10 (og aller-aller højest 20) billeder
med fra en eller anden ferie (fx på en USB), og fortæl lidt om ferien
og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år –vi
er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder!

Gran Canyon juni 2014, foto Tage Christiansen



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

Billedsekretær:
Laurits A. Hansen
Grønhøj 13, Kyndby Huse
3630 Jægerspris
4057 7823
lissi.laurits@gmail.com

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

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

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

Suppleant:
Nina Kiel Nielsen
Sandbyvej 48,4.th
2730 Herlev
2176 0670
ninnakn@yahoo.com

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

http://herlev.fotoklub.dk



Foto: Finn Bang Andersen

”Nyt perspektiv for facader”

Bagsiden


