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”Spring in Umbrien”



Ohøj og godt nytår! Der er udsigt
til en helt forrygende sæson
fremme i sejlretningen, men først
skal vi lige kigge bagud og se på,
hvad vi har passeret. Det var en
sæson, hvor de traditionelle ka-
tegorier for papirbilleder i glas-
konkurrencerne, farver og mo-
nochrome (S/H) forsvandt fra
sejlplanen, og vi i stedet fik glas
for papir- og digitalbilleder med
eller uden kulører. Det har ført til
en tydelig fremgang i aktiviteten,
men om det er på grund af nyhe-
dens interesse eller fordi lopper-
ne er begyndt at bide for meget i
sofaen, så man lige så godt kan
lave nogle billeder, det kan man
ikke se her oppe fra. Den nye
struktur har givet en vis bekym-
ring for, om vi nu fortsat kan hu-
ske at lave sort/hvide
(monochrome) papirbilleder, som
man jo fortsat skal kunne afleve-
re til SDF, så derfor er der nu
som et forsøg lavet en særlig
klubkonkurrence for netop den
slags værker.

Efterårssæsonen har også budt
på både byture til Roskilde og
Det Indre København, en fototur
i det flotteste tågevejr til Söderå-
sen og hele to kulturelle udflugter
til henholdsvis Gammelgaard og
Louisiana, som til lejligheden var
fyldt med prikker. Og indtil flere
inspirerende gæster har været
forbi og vist, at man også kan
sejle i andre retninger: Harald

Holst, frisk fra Fatamorgana; Sø-
ren Jansby, garvet fotojournalist
fra Hjemmet; og Lisbeth Hjorslev
Toustrup fra Downstairs, som
kækt trådte til med kort varsel.

Så drejer vi den stive nakke, så
næsen igen vender frem ad, og
der er sørme også udsigt til en
lang række spændende gæster,
som hver vil give deres bidrag til
at lede os på interessante afveje.
På ret klos hold ligger en nerve-
pirrende duel mod Frederikssund
FK, lidt længere nede i kimingen
en fortsættelse af vores samar-
bejde med Ølstykke FK, og helt
omme bag horisonten ligger et
besøg fra Lyngby FK. Så vi får
set meget til de andre FK’er, og-
så når vi ikke mødes i Region
Nord. Men ellers er der flere afte-
ner, hvor vi sysler med de indre
linjer –kommenterer hinandens
billeder eller udkaster ideer til
fælles projekter. Og en bunke
bedømmelser! Med den store
aktivitet til konkurrencerne, kan
det nok ikke undgås at vi sender
flere billeder ind til Den Nationale
end nogen sinde før –og måske
bliver der også flere antagelser
ud af det!

I efteråret fik Ilse ført den illustre-
rede medlemsliste (i Dropbox)
ajour, og der er flere af medlem-
merne, som har sat et ’P’mærke
ud for deres navn. Det betyder,
at de gerne vil kontaktes, hvis

Udkigstønden



nogen planlægger i dagtimerne
at tage på en fototur eller tilsva-
rende, hvor man lige så godt kan
være flere med. Den funktion
kan blive endnu bedre, hvis man
går den fine liste igennem og
ser, om det er sit mobilnummer,
der er opført –og så enten giver
Ilse besked om, at det er det,
eller oplyser hende sit mobilnum-
mer. Så skriver hun (m) i den

næste liste. Så kan man nemlig
blive ringet til under turen, hvis
de andre er blevet væk.

Der er desværre ikke udsigt til
godt fotovejr fra tønden, men det
kan skifte hurtigt. Og måske bli-
ver det også sommer en gang,
det plejer det. Held og lykke med
de mange nye billeder, og godt
nytår!

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 17. maj 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub
tirsdag den 17. maj 2016 kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge
lovene:

Valg af dirigent.

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

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

3. 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.

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

5. Eventuelt.



Resultat efter 3 konkurrencer
Resultat, Papir.

96 point Tage Christiansen

88 point Jesper Plambech

85 point Søren Andersen

84 point Lise Aagaard

83 point Jørgen Jakobsen

72 point Laurits A Hansen

65 point Uwe Hess

63 point Rene Wedel

46 point Orla Hermansen

42 point Lisbeth Frank

38 point Carl C Lauridsen

36 point Carsten Langkjær

26 point Susanne Sørensen

25 point Henning Gustafsson

24 point Marie Skjær

23 point Karin Hammerum

19 point Niels M Nielsen

17 point Ilse Lausten

12 point Alf Aagaard

1 point Finn Andersen

Resultat, Digital.

83 point Alf Aagaard

73 point Tage Christiansen

65 point Laurits A Hansen

64 point Søren Andersen

50 point Susanne Sørensen

49 point Lisbeth Frank

49 point Jørgen Jakobsen

43 point Ilse Lausten

38 point Claus Bech

29 point Niels M Nielsen

28 point Jesper Plambech

19 point Karin Hammerum

17 point Carsten Langkjær

12 point Jes Jessen

09 point Rene Wedel

07 point Finn Aastrup

04 point Finn Andersen

04 point Orla Hermansen

Papir, glas 1 Digital, glas 1

01 Tage Christiansen 01 Ikke gennemført

02 Søren Andersen 02 Ikke gennemført

03 Orla Hermansen 03 Ikke gennemført

04 Jørgen Jakobsen 04 Ikke gennemført

Papir, glas 2 Digital, glas 2
01 Tage Christiansen 01 Søren Andersen

02 Jesper Plambech 02 Jørgen Jakobsen

03 Lise Aagaard 03 Ilse Lausten

04 Søren Andersen 04 Alf Aagaard

Papir, glas 3 Digital, glas 3

01 Jesper Plambech 01 Søren Andersen

02 Tage Christiansen 02 Alf Aagaard

03 Rene Wedel 03 Jørgen Jakobsen

04 Tage Christiansen 04 Niels M Nielsen



Type Indlevering Bedømmelse Sted

Herlev FK. Glas 4 08. december 02. februar Herlev

Duel Frederikssund ”Kyst” 05. januar 28. januar Frederikssund

Ølstykke mappen 05 / 26. januar 03. marts Ølstykke Fk.

”Monochrome”papir 19. januar 23. februar Herlev

”Serie”papir 19. januar 23. februar Herlev

Region Nord, 2. papir 19. januar 29. februar Brøndby Strand Fk.

”Eksperimental” 02. februar 08. marts Herlev

Årets billede 09. februar 19. april Herlev

Region Nord, ”serie” 08. marts 28. april Køge Fk.

SDF, alle 26. april Efterår Esbjerg

Herlev FK. Glas 1 03. maj 07. juni 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.

Nyt kontonummer

Når i fremover skal til at betale jeres kontingent til klubben, skal I nu be-
nytte det nye kontonummer i Nykredit Bank, nummeret står på næstsidste
side af dette blad.

Jeg tror at kasseren vil blive meget glad hvis i indbetaler for mindst 3 må-
neder ad gangen, da der herved kommer færre bilag til regnskabet.

Det står tilfældigvis også i klubbens vedtægter:
”§ 4, Stk. 4: Kontingentet betales kvartalsvis forud.”



Fototur til Helsingør den 05. maj
Foto: Tage Christiansen

Fototur til indre by København den 27. oktober.
Foto: Tage Christiansen



Fototur til Søderåsen, Sverige den 17. oktober
Foto: Tage Christtiansen

Fototur til Lousiana den 17. november
Foto: Tage Christiansen



Program forår ’16:

5. januar: Billeder til Duel mod Frederikssund og til Ølstykke-
mappen (NB - ændret)
Vi ser på forslag til de billeder (med emne ”Kyst”), som vi skal bru-
ge til at vinde duellen mod Frederikssund FK den 28 januar. Der
skal bruges 21 billeder, og højest 2 fra hver autor. Desuden ser vi
på forslag til de billeder, vi vil lægge i udvekslingsmappen til Ølstyk-
ke. Hver og en lægger sine forslag til billeder i klubbens Dropbox,
eller tager dem med på en USB-pind, så vi kan diskutere dem, give
forslag til forbedringer og vælge, inden de printes.
NB –husk at medtage en USB-pind med billeder, både til duel-
len om ”Kyst”og til Ølstykke-mappen. (Eller at lægge billeder-
ne i klubbens Dropbox)

12. januar: Billeder fra byturen
I aften ser vi, hvad der kom ud af vores bytur i oktober, hvor vi foto-
graferede bevægelse. I fællesskab finder vi frem til de billeder, der
bevæger sig (eller os?) mest. Måske bliver der også tid til at kigge
på nogle enkelte billeder fra de andre byture (Helsingør i maj og
Roskilde i august).
NB –husk at medtage en USB-pind med bevægelsesbilleder
og evt. enkelte andre billeder fra de seneste byture. (Eller at
lægge billederne i klubbens Dropbox)

19. januar: Besøg af billedkunstneren Morten Funder
Morten arbejder med fotografier fra naturen, som han bearbejder til
stemningsfulde, abstrakte værker. Han skriver: ”I mine kompositio-
ner anes detaljer fra mine inspirationskilder i naturen mere eller
mindre tydeligt. Ofte kommer mine værker til at minde om genken-
delige landskaber, eller de leder til en stemning som måske er op-
levet før. De rører tit ved en ubevidst erindring hos beskueren og
kalder på noget, der er dybt forankret i det enkelte menneskes
sjæl. Mine fantasier kan ses som metafysiske skønhedsformer over
universer, som evolutionen endnu ikke har frembragt.”
Og i aften kommer han og nogle af hans fantastiske billeder i vores
klub!
NB –Aflevere til klubbens emnekonkurrencer ”monochrome-
Papir”og ”Serie”(også papir)
NB - Husk også at aflevere billeder til Region Nords konkur-
rence ”Papir 2”, og at billederne først skal uploades til Regio-
nens hjemmeside, så man kan sætte den rigtige mærkat bag-
på.



26. januar: Billeder til Ølstykke-mappen –og endeligt valg af
duelbilleder
I aften ser vi på de endelige udgaver af billederne til hhv. Ølstykke-
mappen og til duellen mod Frederikssund –alle sammen smukt
printet og monteret på pap. Og så vælger vi de 10 billeder ud til
billedmappen til Ølstykke og de 21 billeder til landskampen på tors-
dag.
NB - Husk at tage nogle gode, monterede billeder med til at
vælge imellem. Aftal kørsel til Frederikssund

28. januar –Duel i Frederikssund NB –det er en torsdag og i
Frederikssund
Så går det løs. Vores venner / modstandere fra Frederikssund har
udfordret os igen, og de tror, at de skal vinde over os. Aftenens
duel har temaet ”Kyst”. Husk tudehorn, landskampudstyr, høre-
værn og tandbeskyttere. Det bliver festligt og voldsomt, når dom-
meren skal vælge det bedste af to duellerende billeder. HERLEV
RULES

2. februar: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 4
Det er i aften, afgørelsen falder! Sæsonens sidste glaskonkurrence
bliver bedømt, og så kan man afgøre, hvem der definitivt vinder
titlen som Årets Fotograf i de to nye discipliner –digital og papir.
Ud over kapløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste
billeder, og vi får garanteret nogle konstruktive og kløgtige kom-
mentarer med på vejen fra dommeren
NB –husk at indlevere billeder til ”Eksperimental –papir”. Det
er pre-selection til SDF’s Den Nationale, som i år har netop
den kategori på programmet.

9. februar: ”Hvorfor vandt mit billede ikke i tirsdags?”
Vi ser på de billeder, der ikke blev vist blandt de 25 bedste ved be-
dømmelsen, og kommer med forslag til forbedring af billederne –
eller med kommentarer til dommerens billedsyn.
NB –aflevering til Årets Billede –digitale billeder oploades
dog senest søndag 14. feb.

16. februar: Besøg af Øivind Weingaarde
Øivind er en eksperimenterende fotograf, som skaber drømmende
landskaber, finder skæve rum og sære steder og mikser fakta og
fiktion. Øivind vil fortælle om, hvorfor hans billeder ser ud som de
gør, hvordan han gør, hvad han vil med dem osv. Så kom og bliv
inspireret.



Øivind er også lydmand og laver lyd til radio og film samt egne
lydinstallationer. Måske får vi en smagsprøve. Han har blandt andet
udstillet på Copenhagen Photofestival og vundet flere priser for bå-
de lyd og fotos. (www.weingaarde.biz)

23. februar: Bedømmelse af Monochrome-Papir og Serie
I aften får vi resultaterne af de to rene papir-kategorier,
’Monochrome-papir’og ’Serie’. Vi ser, hvor fede billeder man stadig
kan lave på papir og helt uden farver, og hører hvad dommeren har
oplevet ved at se dem. Og vi finder ud af, hvorfor en serie på 3 –5
billeder nogen gange fortæller en bedre historie end det enkelte
billede er i stand til. Begge kategorierne indgår i Den Nationale,
som vi jo skal indlevere billeder til i slutningen af april, så måske får
vi nogle fifs til at forbedre på værkerne.

Desuden –vi uddeler de enkelte billeder fra Ølstykkes billedmappe
til 10 interesserede, som får dem med hjem så de kan fremlægge
deres kommentarer til de enkelte billeder næste klubaften, 1. marts.

ma. 29. februar: Region Nord bedømmelse –papir 2 NB –an-
den dag, andet sted
Så skal vi i byen på en mandag aften –til et festligt Region Nord
arrangement. Bedømmelsen er arrangeret af Brøndby Strand Foto-
klub, så det er nok smart at aftale at køre der hen i fællesskab. Det
er den anden af Regionens to årlige konkurrencer i ”papirbilleder”,
som kan være med eller uden farver efter eget valg, der bliver af-
gjort i aften. Vi mødes med vennerne fra de mange fotoklubber i
regionen og hører dommerens kommentarer og gode råd.

1. marts: Vi kommenterer billederne fra Ølstykke FK
I aften skal vi nærlæse de billeder, Ølstykke Fotoklub har lånt til os.
Billederne kommenteres først af de, der har haft dem med hjemme,
og bagefter er ordet helt frit, så alle kan bidrage til kommentarerne.
NB –aftal fælles kørsel til Ølstykke

to. 3. marts: Fælles billedbedømmelse –i Ølstykke
Vi besøger vennerne i Ølstykke Fotoklub og hører, hvad de mener
om billederne i den mappe, vi lånte dem tidligere på året. Til gen-
gæld vil vi kvittere med de kreative kommentarer, som vi forberedte
på mødet i tirsdags.

Husk det gode humør



8. marts: Bedømmelse af Eksperimental - papir
Dommeren har nu levet sammen med vores eksperimentelle papir-
billeder i flere uger, og i aften fortæller hun os, hvad billederne har
givet hende af oplevelser. Vi får alle sammen en samling flotte og
anderledes billeder at se, og alle autorerne får en ny synsvinkel på
deres billeder og en idé om, hvilke af de eksperimentale billeder,
der skal med til Den Nationale, og hvilke der lige skal eksperimen-
teres lidt mere med.
NB –Husk billeder med til Region Nord –serie; og de skal for-
inden være oploadet
15. marts: New Zealand aften
I aften skal vi på langtur, sådan billedmæssigt. Helt om på den
modsatte side af Jorden –til New Zealand. Der er indtil flere af
klubbens medlemmer, som har været ovre og se de fantastiske
landskaber, og nu har de taget nogle af deres bedste billeder med,
så vi kan se hvordan der i virkeligheden ser ud.

22. marts –påskeferie

Tur til tranerne ved Pulken
Afhængigt af vinterens længde vil tusinder af traner raste ved Pul-
ken i nærheden af Kristianstad. I forbindelse med påskens mange
fridage arrangeres en fællestur til Pulken.
Nærmere detaljer på opslagstavlen, når vinteren er overstået og
tranerne nærmer sig.

29. marts: Valg af billeder til ”20 spørgsmål”/ Smagsdommer-
ne vender tilbage
Nogle af klubbens garvede rotter viser en lille samling af deres bille-
der, og vi vælger 1 á 2 billeder pr. autor, som vi på en senere aften
skal spørge ind til og høre, hvordan de er blevet til. Bagefter ser 3
udvalgte smagsdommere på de forslag og skitser til nye, flotte bille-
der, som vi har haft med til netop det formål.
NB –Husk udkast til nye billeder til brug for smagsdommerne

5. april: Det helt fri billede –hvad er nu det?
Det er den mindst brugte kategori på udstillingen Den Nationale, og
derfor også den nemmeste måde at hente point på. Det helt fri bille-
de er alt andet end et fladt billede, der kan hænge på væggen, og
ofte har det også en humoristisk vinkel. Jørgen har lavet flere frie
billeder gennem årene, og har også høstet nogle medaljer. I aften
viser han eksempler både fra egen hånd og også nogle affotografe-
rede frie billeder fra de seneste landsmøder. Måske får du selv lyst
til at gå i gang med et frit billede; her kommer i hvert fald en bunke
inspiration og fifs.



12. april: Klubbens egen hjemmeside / Brainstorm om fælles
projekter
Aftenens tema er ”Fælles projekt”. Vi har en åben udveksling af
ideer til fælles projekter i klubben –en udstilling et eller andet sted,
en opgave som vi vil løse i fællesskab, et fælles lyd/billed show, en
fototur –eller noget helt andet. Brainstorm om noget, som vi kan
være flere (2 –10) om i fællesskab.

Men først fortæller Carsten om hvordan klubbens hjemmeside er
opbygget og hvad man kan finde på den. Og hvordan man kan afle-
vere sine bidrag til at forbedre hjemmesiden og gøre den mere le-
vende.

19. april: Bedømmelse af Årets Billede
Det er nu sidste chance for at se billederne fra denne sæson. De
har været til bedømmelse hos tre forskellige dommere, og vi hører
hvor forskelligt deres vurdering falder ud, hvorefter vi hylder de gen-
nemsnitlige vindere. Bagefter ser vi på, hvilke af billederne der må-
ske lige skal have én tur mere i printeren, inden de skal sendes til
SDF.

26. april: Besøg af Mariann Jensen Düring
Mariann er til daglig medlem af Næstved Fotoklub, men hun er og-
så ASDF og AFIAP, og hun har gjort sig meget bemærket i bl.a.
Den Nationale og Mellem Sund & Bælt. I aften kommer hun på be-
søg med nogle af sine spændende, kreative og meget personlige
billeder.
Se nogle af Mariann’s billeder på http://www.fotoblur.com/people/
mjd.
NB –Aflevere billeder til SDF. Husk –billederne skal være regi-
streret først, og forsynet med de autoriserede labels bag på.

to. 28. april: Bedømmelse af Region Nord serier NB –det er
torsdag, og i Køge
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. Køge Fotoklub står for arrangementet, så vi
skal der ned omkring.

Husk at få lavet billeder til klubbens konkurrencer



3. maj: Besøg af Michael Høstved
Michael er vild med bjerge, og har i en periode boet i Østrig. Han
fotografer bjergene og deres skyer, men også den ekstremsport,
der foregår i bjergene. Der sniger sig også lidt Travel og lidt mere
abstrakte billeder ind.
Michael vil fortælle om, hvorfor hans billeder ser ud som de gør,
hvordan han gør, hvad han vil med dem osv. Så kom og bliv inspi-
reret. Har blandt andet udstillet på Copenhagen Photofestival.
(www.michaelhostved.com)
NB –Aflevere billeder til Glas 1. Aftale mødested til næste
gang –og fælles kørsel hen til det

10. maj: Bytur, Nordhavn NB –det er i Nordhavn
I aften tager vi i Nordhavn og kigger efter motiver i det svindende
lys. for enden af Stubbeløbsvej ud mod Kalkbrænderihavnen (lige
ved "Union Kul kranen") Som noget nyt lægges der vægt på, at ud-
flugten foregår parvis eller i mindre grupper, og at de mere garvede
medlemmer skal hjælpe de, der synes at de ikke har helt styr på
teknikken. (Bytur med mentor).

17. maj: Ordinær generalforsamling
Aftenen er afsat til fotoklubbens generalforsamling, og der er formel
indkaldelse og dagsorden et eller andet sted i bladet her. Kassere-
ren uddeler en drink til alle de fremmødte medlemmer, som ikke er i
restance.
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gælden-
de!

24. maj: ”20 spørgsmål til professoren”
Nu ser vi på de billeder, som vi valgte at vi gerne ville høre mere
om. Hver af de udpegede, garvede rotter viser deres billede og for-
tæller om, hvordan billedet blev taget og hvordan de har billedbe-
handlet det bagefter. Og de svarer på alle de spørgsmål (om bille-
det), som vi kan finde på. Kom og spørg –og bliv klogere på bille-
der.

31. maj: Vi får besøg af Lyngby Fotoklub
I aften får vi besøg af en lille delegation fra Lyngby Fotoklub, som
kommer og viser os et udvalg af deres billeder. De kan også fortæl-
le om, hvad de arbejder med i klubben, som er en af vores nærme-
ste naboer.

Herlev Fotoklub, et godt sted at være



7. juni: Bedømmelse klubkonkurrence Glas 1
I aften får vi resultatet af sæsonens allerførste glaskonkurrence. Vi
ser de splinternye billeder og hører, hvad dommeren har fået ud af
at bo sammen med dem i et par uger. Vi får sikkert også nogle kre-
ative kommentarer 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.

14. juni: Efterkritik, de ikke antagne billeder fra Glas 1
Vi ser i aften på de billeder, som dommeren i tirsdags valgte ikke at
antage som de 25 bedste –og måske et par stykker mere. For hver
enkelt af billederne diskuterer vi, hvad der kunne forbedres ved bil-
ledet –eller om det er dommeren der har taget fejl.
Bagefter finder vi ud af, hvor vi skal tage hen på sommerafslutning
næste tirsdag.
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 1 med, hvis
du har snuppet dem med hjem

21. juni: Sommerafslutning. Skovtur til et eller andet sted ?

— — SOMMERFERIE— —
9. 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.
NB –Husk USB-pind med feriebilleder –eller at lægge billeder-
ne i klubbens Dropbox

16. august: Smagsdommerne ser på nye billeder til sæsonens
konkurrencer
Smagsdommerne er tilbage efter sommerferien, og er helt friske på
de nye skitser til sæsonens konkurrencebilleder. De kigger på ud-
kast til nye billeder, som måske skal med i konkurrencer i ind- og
udland i den nye sæson, og giver alle sammen hinanden forslag til
forbedring.



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

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

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

— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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

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

Suppleant:
Ilse Lausten
Stadagervej 60
2730 Herlev
2330 6665
ilse@lausten.dk

Næstformand:
Rene Wedel
Dalbyvej 11
2720 Brønshøj
2720 3532
rew@adm.ku.dk



Foto: Alf Aagaard

”Aardech— Les Blanch”

Bagsiden


