
   

16 - 17 KLUBBLAD Nr. 2 

HERLEV FOTOKLUB 

”Huset på molen” af Jes Jessen 
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Så blev det nok 
et nytår, og vi 
tager hul på den 
anden halvdel af 
klubsæsonen. 
Den kaldes for-
år, men kalen-
deren siger vin-
ter, og uden for 
vinduet er det 
hverken eller. 
Det bliver nok 
ikke til rigtige 
snebilleder i år, 
heller, men må-

ske kan vi få nogle dystre, regn- 
eller tågefyldte baggårde i kas-
sen. Eller noget andet; vejret er 
godt til ’Low Key’.  
 
Bortset fra vejret er der ellers 
udsigt til en fabelagtig sæson, 
både med udlandsrejser, gæster 
og en masse bedømmelser. Al-
lerede i januar er der planlagt en 
tur til Sverige for at få ram på 
nogle ørne, og et par måneder 
senere har vi bud efter tranerne 
derovre. Ind imellem har vi været 
i Amerika sammen med Jesper, 
og senere skal vi til Indien med 
Alf. Pyha. Ikke nok med det, 
men der er også planlagt hele 
tre aftener med fotoudflugter. De 
går alle tre til København, godt 
nok til lidt forskellige egne i stor-
byen, men alligevel dejligt cen-
tralt. Tilmed går sæsonens foto-
opgave ud på, at vi igen skal ind 
i byen, men nu skal vi se en sø. 
Når vi ikke lige er i udlandet, 

storbyen eller på andre afveje, 
så kommer der også mange be-
søg til os i klubben. Vi kommer til 
at kende to nye, spændende 
billedmennesker, Mette Fogel-
strøm og Lisbet Murel, og vi får 
et glædeligt gensyn med en be-
kendt - luftfotografen Jan Kofod 
Winther.  
 
På nær hold har vi udsigt til atter 
en duel mod Frederikssund foto-
klub, denne gang med et spøjst 
emne som vi selv fandt på, ”Den 
røde linje”. Så vi har brug både 
for nogle gode, stærke og slag-
kraftige billeder og for en god 
portion held. På længere sigt har 
vi en venskabelig træfning med 
Ølstykke, som kommer på besøg 
og hvor vi skal udveksle kon-
struktive kommentarer om hinan-
dens billeder, og endnu senere 
får vi besøg af en delegation fra 
Fotoakrobaterne. 
 
I bakspejlet kan vi se, at det stort 
set lykkedes at afholde 
’efterkritik’ med kommentarer og 
gode råd til de billeder, som ikke 
var blandt de 25 på tavlen, og at 
det var rimelig vellykket - især 
når det lykkedes at få kommen-
tarer til alle billederne. I forårs-
sæsonen vil vi stramme lidt op 
på formen for efterkritik, sådan 
at vi efter bedømmelsen udpe-
ger to frivillige, som tager de ikke
-antagne billeder (henholdsvis 
digitale og papir) med hjem og 
på den efterfølgende klubaften 
sørger for, at de alle bliver kom-
menteret. Ikke sådan, at de frivil-

Udkigstønden 
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lige selv skal stå for al snakken, 
men de har ansvar for, at hvert 
billede får en chance for positiv 
kritik. Det kan være, at det giver 
yderligere et løft til kvaliteten af 
de billeder, som vi hen mod slut-

ningen af sæsonen sender ind til 
SDF.  
Hvis SDF altså eksisterer til den 
tid.  
Jørgen. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. maj 2017 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub  
 

tirsdag den 23. maj 2017 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 Ilse Lausten). Desuden skal der vælges to supplean-
ter 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 2017. Kassereren 
giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i 
restance.  
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Resultatet efter glas 3 
Resultat, Papir  

81 Susanne Sørensen 
80 Alf Aagaard 
77 Lisbeth Frank 
72 Jørgen Jakobsen 
70 Lise Aagaard 
69 Carl C. Lauridsen 
56 Jesper Plambech 
55 Carsten Langkjær 
54 Uwe Hess  
51 Søren Andersen 
48 Rene Wedel 
43 Tage Christiansen 
42 Preben H Presmann 
28 Orla Hermansen 
26 Laurits A. Hansen 
19 Jes Jessen 
05 Niels M. Nielsen 
04 Finn B  Andersen 
04 Marie Skjær 
  
  

Papir, glas 1 
01 Preben H Presmann 
02 Rene Wedel 
03 Jørgen Jakobsen 
04 Carl C. Lauridsen 

Papir, glas 2 
01 Lisbeth Frank 
02 Lisbeth Frank 
03 Uwe Hess  
04 Tage Christiansen 

 

Resultat, Digital 
84 Tage Christiansen 
82 Alf Aagaard 

74 Niels M. Nielsen 
64 Lisbeth Frank 
58 Carsten Langkjær 

56 Laurits A. Hansen 
49 Søren Andersen 

48 Jes Jessen 
47 Susanne Sørensen 
47 Jørgen Jakobsen 

34 Jesper Plambech 
33 Claus Bech 

31 Ilse Lausten 

27 Finn B Andersen 

27 Orla Hermansen 

23 Carl C. Lauridsen 

14 Karin Hammerum 

10 Preben H Presmann 

04 Rene Wedel 

09 Finn K. Aastrup 

Digital, glas 1 
01 Carsten Langkjær 
02 Laurits A Hansen 
03 Jørgen Jakobsen 
04 Søren Andersen 

Digital, glas 2 
01 Tage Christiansen 
02 Susanne Sørensen 
03 Alf Aagaard 
04 Lisbeth Frank 
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Natur digital, vundet af, Alf Aagaard, Dommer: Finn Regil 

Digital, glas 3 
01 Tage Christiansen 
02 Finn B  Andersen 
03 Laurits A. Hansen 
04 Susanne Sørensen 

Phototravel, vundet af Alf Aagaard, Dommer: Finn Regil 

Region Nord 
Region Nord har afholdt 2 konkurrencer i perioden 2016-17, første 
konkurrence var:  
Papir 1 , Herlev Fotoklub havde indleveret 11 billeder, vi havde dog 
ikke nogle imellem de 10 bedste, men Rene og Tage havde hver 1 
billede antaget. De 3 bedst placeret var: 
1. Jan Simonsen, Albertslund  
2. Bjarne Skov, Køge 
3. William Gaarde-Nissen, Torstorp 
 
Den anden konkurrence var: 
Digital, Her havde vi indleveret 19 billeder, men det var desværre  
ikke nok til at få noget antaget. De 3 bedst placeret var: 
1. Bent Larsen, Downstairs 
2. Michael Oxkjær, Amager 
3. Erik Nielsen, iso 4300 (Holbæk) 

Hvis i deltager i andre konkurrencer end dem 
gennem klubben, f.eks. Internationale, så send 
en mail om resultatet, så vil jeg skrive det ind 
her. 

Internationale konkurrencer 
Tage har fået antagelser i flg. konkurrencer: 
The 5’th Golden Digital Salon 2016: 1 farve og 1 sort/hvid 
1 st. Nordic International Digital Circuit 2016: Sverige, 1 farve og 1 
sort /hvid. Norge, 1 farve  og 1 sort/hvid. Findland, 1 farve. 

Papir, glas 3 
01 Susanne Sørensen 
02 Jesper Plambech 
03 Alf Aagaard 
04 Alf Aagaard 

Resultater 
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Konkurrencer 

Type  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev FK. Glas 4 03. januar 07. februar Herlev 

Duel Frederikssund, papir 24. januar 21. februar Herlev 

Ølstykke mappen, papir 24. januar 28. marts Herlev 

Region Nord, 2. papir 24/31. januar 09. marts Negativ Roskilde 

Monochrome, papir 14. februar 4. april Herlev 

Serier, papir 14. februar 4. april Herlev 

Portræt, digital 14. februar 4. april Herlev 

Årets billede 28. februar 18. april Herlev 

Region Nord, Serier 14. marts 25. april Frederikssund 

SDF, alle 25. april Efteråret ?????? 

Herlev Fk. Glas 1 2. maj 06. juni Herlev 
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Pensionist ture 
Den 28. juli var pensionisterne på tur igen, Jesper havde denne 
gang arrangeret tur til Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm. 
Vi mødtes kl. 09.00 ved klubben og kørte derefter afsted, vi ankom i 
god tid og måtte vente på, at der blev lukket op, vi var derfor imel-
lem de første der kom ind på området. 
Det begyndte med, at man fra parkeringspladsen køber billet til om-
rådet og kørte med en smalsporet sporvogn til remiseområdet, hvor 
man kan gå rundt og se på alle herlighederne. Foruden sporvogne 
mm. er man også begyndt at opbygge en gade med forskellige for-
retninger, disse er dog ikke åbne, men man kan kikke vinduer og se 
hvilke varer man kunne købe i en svunden tid, her brugte vi en del 
tid og fotoapparaterne blev flittigt brugt. 
Vi satte os derefter op i en sporvogn og blev kørt et pænt stykke 
med flere stoppesteder undervejs, ved endestationen kørte spor-
vognen i en pæn cirkel, 360 gr. rundt så den stod med næsen mod 
remiseområdet. Vi stod af her og købte en sandwich og noget vand, 
i en dertil indrettet gammel sporvogn. Der var her opstillet borde og 
bænke, så vi kunne sidde her og indtage de indkøbte varer, vi fik 
samtidig klaret verdenssituationen.  
Efter et passende stykke tid tog vi sporvognen tilbage til remiseom-
rådet, hvor vi igen brugte lidt tid og fik taget de sidste billeder. 
Sluttelidt satte vi os op i den smalsporede sporvogn og kørte mod 
parkeringspladsen, hvor vi fandt bilerne og satte kursen hjem efter 
endnu en god arrangeret dag af Jesper, tak til ham. 
Tage 
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3. januar: skitser til ’Den Røde Linje’  
I aften ryster vi juleferiens magelighed af os og starter forberedel-
serne på årets duel med Frederikssund Fotoklub. Temaet er "Den 
røde linje". 
Det giver jo stof til, at man kan forestille sig rigtig mange billeder 
inde i hovedet, men det er kun nogle enkelte af dem, der skal laves 
til rigtige billeder som vi kan vise hinanden i starten af januar. (Det 
kunne fx være et forbifarende S-tog, en ildrød, langstrakt sky på en 
solnedgangshimmel, en rød BH-strop, lysstriben efter en baglygte 
på en kørende bil om natten, eller noget helt syvende). 
Upload skitser til klubbens dropbox eller tag dem med på en USB 
pind. Så ser vi på dem og kommer med gode råd, og så kan du lave 
nogle flotte print til 24. januar. 
HUSK: udkast til billeder til duellen, og at aflevere til ’Glas 4’ 
 

10. januar: Bytur til den nattesorte by - mødes i Shamrock 
19:30  
Husk påklædning efter vejret - og måske et fotostativ. 
 

17. januar: Årets første gæst - vi får besøg af Mette Fogelstrøm 
Mette afsluttede i sommer sin basisuddannelse på Københavns 
Film- og Fotoskole, hvor hun udstillede sit afgangsprojekt 
’Understrøm’ under Copenhagen Photo Festival. I aften besøger 
hun os med et udvalg af sine billeder, og så får vi masser af friske 
ideer, inspiration og nye billedindtryk. 
HUSK: aftale fælles kørsel over til ørnene i Fyledal 

Program forår ’17 

Fotoopgave ”Ved Søerne” 
 
Fotoopgave "Ved Søerne" 
 
På samme måde som i efteråret har vi stillet os en fælles opgave, 
vi skal fotografere ved "Søerne"  
 
Emner er meget frit billederne skal blot være taget ved de Køben-
havnsske Søer, det er underordnet hvilken af dem. Autor må såle-
des helt selv bestemme tid og hvad der ellers skal indgå i billedet. 
 
Vi ser i fællesskab på resultaterne på den i programmet angivne 
dato. 
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lørdag 21. januar: Foto- og fugletur til Fyledal (Sverige), hvor 
man kan se ørne  
Uwe og Lise har planlagt en tur over Sundet til Fyledal. Hvis det er 
skidt vejr eller ørnene holder fri, bliver det måske på næste lørdag. 
Turen går via det skovklædte område ved Sövde og Snogeholm til 
Fyledalen, afhængigt af om der er vinter og der ligger sne vover vi 
os også ind i skovområderne. 
Tilmelding oplås i klubben 
 

24. januar: Valg af billeder til duellen med Frederikssund. Og 
til udvekslingsmappe med Ølstykke 
I aften skal vi sætte det vinderhold af billeder med røde linjer, som 
skal til duel med Frederikssund Fotoklub. Vi ser på de medbragte, 
monterede print og vælger de 21 absolut stærkeste. I den mere 
fredelige afdeling bagefter skal vi se på forslag til billeder, som vi 
kan samle i en mappe med 10 udvalgte værker, som vi udveksler 
med Ølstykke Fotoklub sådan at de kan kommentere dem på et 
fælles møde i slutningen af marts. 
HUSK: printede og monterede til billeder til duellen, og printe-
de og monterede billeder, som kan udveksles med Ølstykke 
HUSK eventuelt: billeder til Reg.Nord papir 2, hvis du ikke vil 
slæbe dem med på biblioteket næste tirsdag. De skal forinden 
være oploadet til RN-hjemmesiden og forsynet med mærkat.  
 

lørdag 28. januar: Reservedato for foto- og fugletur til Fyledal  
Måske blev den planlagte tur sidste lørdag udsat til i dag 
 

31. januar: Åbning af vores udstilling på Herlev Bibliotek, samt 
åbent klubmøde på biblioteket med luftfotografen Jan Kofod 
Winther. (NB aftenen foregår på Herlev Bibliotek med start kl. 
19)  
Først skal vi kl. 19 fejre åbning af en lille fotoudstilling på bibliote-
ket, hvor Jesper, Alf og Jørgen viser hver 4 billeder. Så går dørene 
op for en klubaften med offentlig adgang, hvor vi får besøg af Jan 
Kofod Winther og hans urimelig flotte luftfotografier af Danmark 
med tilgrænsende herreder. Vi satser på, at teknikken gør det mu-
ligt, at han også viser et billeddigt med musik.   
BEMÆRK: man skal melde sig til arrangementet på bibliote-
kets hjemmeside - adressen er  
https://www.herlevbibliotek.dk/arrangementer/viden-oplevelse/
verden-i-fugleperspektiv-en-aften-om-fotografi 
HUSK også: aflevere billeder til Reg.Nord papir 2 - som forin-
den er oploadet til Regionens hjemmeside og forsynet med 
mærkat bagpå. Sidste frist! 
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7. februar: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 4  
Så sker det. I aften kommer det for en dag, hvem der i år kan smyk-
ke sig med titlen ”Årets Fotograf”, for nu er det sæsonens sidste 
glaskonkurrence, der bliver afgjort. Ud over selve konkurrencen er 
der udsigt til smukke billeder på tavlen, og til dommerens gode og 
kvalificerede kommentarer til vores billeder. 
  
14. februar: Efterkritik af de ikke-antagne billeder fra Glas 4 
Vi ser i aften på de billeder, som dommeren i tirsdags valgte ikke at 
antage som de 25 bedste. For hver enkelt af billederne diskuterer 
vi, hvad der var autors mening med billedet, hvad der kunne forbed-
res ved billedet. 
HUSK at aflevere til hele 3 konkurrencer: Monochrome (papir), 
Serier (papir) og Portræt (digital)  
 

21. februar: Duel med Frederikssund FK 
Vore venner fra Frederikssund kommer med deres billeder med 
temaet "Den røde linje". Den ukendte dommer vil pege på sine fa-
voritter, og vinderklubben kan efterfølgende prale resten af aftenen. 
Det bliver voldsomt, festligt og fornøjeligt (for én af klubberne). 
HERLEV RULES. Når røgen har lagt sig, uddeler vi de 10 billeder, 
vi har modtaget fra Ølstykke, så man i ro og mag kan studere vær-
kerne derhjemme. 
HUSK: medbring truthorn, klaphat, sikkerhedssko og andet 
landskampudstyr 
 

28. februar: Gæst - vi får besøg af Lisbeth Murel 
Lisbeth Murel er uddannet tekstildesigner ved Danmarks Design-
skole, og har arbejdet som professionel kunstner siden 1984. Hun 
og har i dag sit primære fokus på det tekstile udtryk gennem maleri-
et. 
”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”. 
Lisbet Murel vil tage udgangspunkt i nogle af vores medbragte bille-
der, som hun vil kommentere og diskutere med os. Men hun vil og-
så vise nogle af sine egne værker. Se evt. på http://www.murel-
design.dk/ 
HUSK: medbring et billede, som Lisbeth kan kommentere 
HUSK: aflevere til ’Årets billede’ 
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7. marts: Lys over land - skolestue om lyslægning  
Aftenen handler om, hvordan man kan lægge lys fra klubbens lys-
anlæg på et kønt ansigt, så det bliver endnu kønnere på billeder. Vi 
får besøg af en model, så vi alle sammen har armene fri og ikke 
skal lægge krop til at blive fotograferet af de andre. 
HUSK: at medbringe kamera, hvis du vil tage billeder 
Fælles kørsel til Roskilde aftales  
 
torsdag 9. marts: Region Nord bedømmelse af Papir 2 - NB an-
den dag, andet sted 
Så er der igen et festligt Region Nord arrangement. Bedømmelsen 
er arrangeret af Negativ Roskilde, så vi skal et stykke vest på og 
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 afgjort i 
aften. Vi mødes med vennerne fra de mange fotoklubber i regionen 
og hører dommerens kommentarer og gode råd. 
 

14. marts: Jesper viser billeder fra USA  
Vores egen Jesper har været i Amerika mange gange, så han har 
en vældig voluminøs samling af naturbilleder, landskabsbilleder og 
fuglebilleder. Med videre. Nu har han samlet de bedste af de bed-
ste, og dem kommer han og viser frem for os. Puds brillerne og 
gnid øjnene - flottere bliver det ikke. 
HUSK: aflevere serier til Region Nord 
 

21. marts: Vi kommenterer billederne fra Ølstykke-mappen  
I aften præsenterer de 10 udvalgte medlemmer hver det ene billede 
fra Ølstykke, som de har haft med hjemme til nærkontakt. Efter hver 
præsentation er ordet frit, så vi alle kan bidrage til kommentarerne 
på næste tirsdag, når det bliver alvor. 
 

Lørdag d. 25. marts: Tur til tranerne ved Pulken 
Hvert år ved månedsskiftet marts /april samles i tusindvis af traner 
ved Pulken for at "tanke" op inden den videre flyvetur nordpå. Der 
er en stor oplevelse! Det kan være vanskeligt at fotografere, da tra-
nerne som minimum er nogen hundrede meter væk, når de er på 
jorden. 
Tilmelding ophænges i klubben. 
 

28. marts: Fælles møde med Ølstykke - kommentarer til map-
pebilleder  
Vennerne fra Ølstykke kommer på besøg i aften, og vi hører hvad 
de har fået ud af de billeder, de har haft til låns. Afvekslende her-
med præsenterer vi vores kommentarer til de billeder fra Ølstykke, 
som vi har set på.   
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Lørdag d. 1. april: Alternativ tur til tranerne ved Pulken 
 
4. april: Bedømmelse Monochrome Papir, Serier og Portræt 
(digital)  
Aftenen byder på en tre-dobbelt bedømmelse. Vi ser de bedste af 
indleverede billeder fra de tre emne-kategorierne, og vi får domme-
rens bemærkninger serveret som fyldigt tilbehør. Måske får vi i af-
ten svaret på nogle af Livets store spørgsmål: Skal der være øjen-
kontakt i et portræt, og må der være slagskygger? Hvor mange bil-
leder er det nødvendigt at tage med i en serie, og hvad er forskel-
len mellem en serie, en portefeuille og en samling billeder? Og hvor 
sorte skal sort/hvide (monochrome) billeder være?  
 
11. april - klubaften er inddraget på grund af påsken 
 
18. april: Bedømmelse årets billede  
I aften er det sidste gang, vi hilser på billederne fra denne sæson. 
Vi har haft alle de bedste billeder til bedømmelse hos tre forskellige 
dommere, og nu hører vi hvordan deres forskellige vurderinger fal-
der ud. Afslutningsvis tælles pointene sammen, og vi hylder årets 
bedste billede i henholdsvis digital- og papirkategorierne. Måske får 
vi også lejlighed til at kommentere de billeder, som vi hver især har 
tænkt os at sende ind til Den Nationale (og derfor skal have med i 
helt færdig udgave næste tirsdag). 
 

25. april: Billeder til Den Nationale / evt. Region Nord bedøm-
melse i Frederikssund 
Forudsat at SDF fortsat eksisterer og afholder Den Nationale, skal 
vi i aften se de billeder, som vi hver især har tænkt sig at indsende 
til alle mulige kategorier. Mange af dem er nok billeder, vi har hilst 
på i sæsonens løb, men måske dukker der nye bearbejdninger eller 
ligefrem helt nye skabninger frem.  
Samme aften er der bedømmelse af Region Nord - Serier i Frede-
rikssund, så hvis der alligevel ikke skal afleveres billeder til Selska-
bet, der ikke eksisterer, kan vi lige så godt tage en glad aften i byen 
sammen med vennerne fra de andre klubber i Regionen, se nogle 
flotte serier og høre dommerens konstruktive kritik af de antagne 
serier / portefeuiller. 
HUSK - at oploade alle billederne til SDF’s hjemmeside, sætte 
mærkater på og tage dem med 
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2. maj: Billederne fra hjemmeopgaven ”Langs Søerne”  
Nu skal vi se, hvad hver enkelt har fået ud af opgaven fra i vinter 
om at fotografere langs søerne i København. Bliver det stemnings-
fulde solnedgange, lysreflekser fra neon eller oprørt hav? Eller 
nærbilleder af joggere, cyklister og hundeluftere?? Eller noget helt 
tredje. Kom og kig - og  
HUSK at tage dine billeder fra ’Langs Søerne’ med (eller læg 
dem på Dropbox’en) 
HUSK aflevering af billeder til den nye klubkonkurrence, Glas 1  
 

9. maj: Besøg af Fotoakrobaterne  
I efteråret havde vi besøg fra Lyngby Fotoklub, hvor vi hørte om 
nogle af de ting, som de sysler med der og hvordan deres klubliv er 
arrangeret. I aften får vi besøg af en lille delegation fra Fotoakroba-
terne som viser nogle af deres billeder og fortæller om, hvordan de 
har det med hinanden.  
HUSK - aftale fælles kørsel næste gang til Sydhavnstipperne 
 

16. maj: Skovtur til Sydhavnstipperne  
Sydhavnstipperne er et stykke vild og uplejet natur, som er vokset 
op oven i en nedlagt losseplads, hvor får og lamaer prøver at holde 
krat, træer og græs nede. Området er for nylig fredet, og stort set 
ukendt, så vi skal rigtig være opdagelsesrejsende. Man kommer 
ind igennem et noget øde industriområde i Sydhavnen, og hvis vej-
ret ikke lige er til landskabelig idyl og blå himmel, kan vi måske få 
noget ud af de industrielle omgivelser. Vi mødes i krydset Både-
havnsgade / Sejlklubvej / Sydløbsvej; med lidt held kan man parke-
re i rabatten i nærheden. 
 

23. maj: Ordinær generalforsamling 2017 
Det er årets klubmæssige højdepunkt – den ordinære generalfor-
samling. Indkaldelse og dagsorden kan du finde et eller andet sted 
i bladet her. Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte med-
lemmer, som ikke er i restance. Her ud over er der beretninger, 
hyldest til årets vindere og debat.  
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gælden-
de! 
 

30. maj: Billeder fra Indien  
Nogle vil have bemærket, at Alf har været i Indien, hvor han har 
fotograferet dromedarer, dansere og andre af indbyggerne. I aften 
vil han vise nogle af de aller-aller-flotteste billeder fra sine ture spe-
cielt for os. Måske kommer han også til at afsløre et par fiduser om, 
hvordan man tager så gode billeder?   
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6. juni: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 1 
Første bedømmelse i den nye sæson ruller over skærmen nu i af-
ten. Vi får de første kig på sæsonens nye billeder, og vi får domme-
rens hjælpsomme og konstruktive kommentarer med på vejen. 
Hvem vinder aftenens kapløb, og hvem må nøjes med at blive klo-
gere på sine egne billeder?  
 

13. juni: Efterkritik af de ikke-antagne billeder fra Glas 1 
Så kigger vi på de billeder, som dommeren sidste tirsdag havde 
valgt ikke at antage som de 25 bedste. Vi snakker om, hvad der 
måske kan gøres bedre ved billeder, og hvad autor egentlig ville 
med billedet. 
 

20. juni: Sommerudflugt til Christianshavn  
Det er et par år siden, vi sidst var på tur til Christianshavn, så nu 
gør vi det igen. Mødested: Overgaden Neden Vandet, lige imellem 
Baresso Coffee og Christianshavn Bådudlejning og Café. Her afta-
ler vi både, hvor vi skal gå hen, og hvor vi skal mødes efter fotogra-
feringen og sige god sommer til hinanden. 

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 mø-
des på pladsen foran Bakkens Hvile (den med bakkesangerinder-
ne) kl. 19:30 med kamera, måske et stativ, men i hvert fald med tøj 
efter vejret. 
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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 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Ilse Lausten 
Stadager 60 
2730 Herlev 
2330 6665 
ilse@lausten.dk 

Suppleant: 
Ledig Suppleant: 

Alf Aagaard 
Myrholmen 47 
2760 Måløv 
5043 4388 
alfaagaard@gmail.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://herlevfotoklub.dk 



”Broen” af Jes Jessen 

Bagsiden 


