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HERLEV FOTOKLUB 

ÅretsÊbilledeÊdigital,Ê”DenÊblåÊplanet”ÊafÊAlfÊAagaard 

ÅretsÊbilledeÊpapirÊ”Bundgarn”ÊafÊUweÊHess 
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Siden sidst har vi 
skiftet udkik, den 
hidtidige udkik 
har måttet kravle 
ned fra tønden, 
og blevet hædret 
passende for sin 
indsats nede på 
dækket. 
 
Kikker vi tilbage 
over kølvandet, 
har man tilsyne-
ladende nu fået 
styr på pesten, 
så vi har igen 

været i stand til at få gæster om-
bord. Vi har set: 
* Jan Møller Hansen, der viste 
os en masse spændende bille-
der fra sin tid i Bangladesh og 
Nepal. 
* Kim Skovsby, der fortalte om 
valg af digitalkamera og hvad 
der ligger bag. 
* Boe Yde Eriksen arbejder ana-
logt og viste os sine imponeren-
de print. 
 
Vi har også haft besøg fra frem-
mede fartøjer, Frederikssund 
kom forbi og var desværre gan-
ske lidt bedre end os. Den aften 
var skuden fyldt til fristepunktet. 
 
Vi har set Ølstykke, som gæster 
til en hyggelig aften med gensi-
dig bedømmelse af billeder, og-
så den aften var skuden fyldt til 
bristepunktet. 
 

Det lykkedes denne gang at af-
holde en ordinær generalforsam-
ling fysisk her ombord uden re-
striktioner. Det blev aftalt at skif-
te ud på kommandobroen, vi har 
fået ny kassemester og en ny 
suppleant, velkommen på broen 
til Susanne og Preben. 
 
Ved den årlige konkurrence med 
de andre fartøjer i danske far-
vande lykkedes det denne gang 
at få 19 antagelser, heraf en 
med diplom. Tillykke til de dygti-
ge besætningsmedlemmer. 
 
Som afslutning på vinter-/
forårssæsonen var vi på Louisia-
na og så billeder af Diane Arbus, 
vi så en retrospektiv udstilling af 
værker fra hendes korte liv. Ved 
en kreativ blanding af gratis til-
bud, Louisiana medlemmer og 
medlemsrabatter fik vi reduceret 
entreen til det mindst mulige. 
 
Kikker vi fremad i sejlretningen 
er der udsigt til nye gæster om 
bord. 
* Reklamefotograf Per Kruse 
kikker forbi til september. 
* Leif Alveen besøger os virtuelt 
fra Aalborg 
* Fotografen med de fleste po-
ints ved den Nationale, Jens Ja-
kobsen fra Roskilde viser os sine 
billeder. 
 
Der er også planlagt ture på 
land, idet vi håber på godt vejr 
og en flot solnedgang, når vi ta-
ger ind på Islands Brygge. 

Udkigstønden 
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ReferatÊafÊGeneralforsamling 

ReferatÊfraÊGeneralforsamlingÊiÊHerlevÊ
Fotoklub. 
Dato:  17. maj 2022 kl. 19:30 
 
Dirigent:  Tage Christiansen blev valgt  
Referent:  Jette Hansen stillede sig til rådighed 
 
Vi var mødt talstærkt op og alle borde og stole måtte tages i brug, 
for at skabe plads til alle – der var 18 fremmødte medlemmer.  
 
1)ÊValgÊafÊdirigent 
Aftens første handling var at få valgt en dirigent og Tage blev en-
stemmigt valgt. Han takkede for valget. 
Tage kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamling var lov-
ligt indkaldt og i overensstemmelse med vedtægterne. Generalfor-
samlingen blev skriftelig indkaldt i klubbladet i dec. 2021 og dermed 
i god tid og de 14 dages varsel er rigeligt holdt. Tage gennemgik 
dagsorden. 
 
2)ÊBeretning 
FormandensÊberetning 
Endnu engang velkommen til alle og dejligt vi alle igen kan være 
samlet i vores klublokale. Indledningsvis skal der lyde en tak til alle 
for den fortsatte opbakning til vores forening og at vi har været i 
stand til at fortsætte klubbens aktiviteter om end ind imellem ander-
ledes og på et lavere blus. Det er os alle i forening, der skaber Her-
lev Fotoklub som ”etÊgodtÊstedÊatÊvære”. 
 
VoresÊprogramÊharÊværetÊetÊvelkendtÊmiksÊafÊteknik,ÊvisningerÊ
afÊbillederÊogÊkonkurrencer både på teams og fysisk fremmøde – 
smagsdommeraftner, Jørgens fotoskole, brug af RAW konverteren, 
små indslag med ”Kloge Åge”, printeraften, passepartout, lyslæg-
ning til portræt samt erfaringsudveksling af billede backup.  
 
Vi har haft et blandet mixÊafÊgæster Katrine Lacart, Bjarne 
Hyldgaard, Jan Møller Hansen, Kim Skovsby, Boe Yde Erik-
sen samt Per Kruse. Tak for deres engagement og dejligt de 
ville dele deres viden.  
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Vi har været på en del dejligeÊture – på Bakken, Christians-
havn og til Pulken for at se tranerne danse. Turen til Øresta-
den for at fotografere den ”gyldne time” blev aflyst på grund 
af regn og afløst af en spændende tur til det gamle Køben-
havn omkring århundredeskiftet sammen med Julius 
Aagaard. Danmark første pressefotograf (Lises oldefar). Ta-
ge har gennem året ydet en kæmpe indsats på pensionisthol-
det ved at arrangere diverse ture: ”Tages Turist Light”.  
Kommende ture er 7. juni tager vi ind til Otto Busses Vej og 21. juni 
tager vi til Louisiana som sommerafslutning for at se Diane Arbus. 
 
Vi har fortsat billeder hængende i Medborgerhuset som er 
printet og ophængt på deres regning og så har vi udstilletÊpåÊ
MåløvÊBibliotek i to måneder med mange flotte store bille-
der.  
 
Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund blev afholdt to 
gange dels i efteråret i Frederikssund og dels her i foråret hos 
os. Begge gange vandt de, øv. Lige om lidt skal vi traditionen 
tro gensidigt bedømme 10 billeder med Ølstykke fotoklub. 
 
AntalletÊafÊmedlemmer er i perioden faldet lidt. Antallet for 
2022 er på samme måde som de andre år opgjort pr. udgang 
af regnskabsåret (ultimo marts). Vi er 28 aktive medlemmer 
og 2 passive.  
 
Klubben har forskellig fotografiske remedier: flashanlæg, di-
verse software og andet som kvit og frit kan lånes. Vi har 
desuden vores fine printer som printer i fin kvalitet og i stort 
format.  For at driften af printer kan hænge sammen, er det 
vigtigt vi benytter de muligheder printeren giver os, og priser-
ne er rimelige og kan ses i klublokalet 
 
Uwe benyttede lejligheden til at minde om, at der er kaffe og 
ostemad (med eller uden ost) som afslutning på møderne 
her. Det er kaffekassen, der betaler for toiletpapir, køkkenrul-
ler, opvaskemiddel mv. BakÊopÊomÊhyggekaffen. 
 
VedÊSDFÊopnåedeÊviÊdenneÊgangÊ(2021)ÊenÊsamletÊplace-
ringÊsomÊnr.Ê11. Vi opnåede 130 points mod en 7. plads og 
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185 points i 2020.  Vi må lægge os i selen for at komme med 
i top 10 igen. Nedenstående havde en til flere antagelser:  
Alf Aagaard med 4 antagelser 
Carl Christian Lauridsen med 2 antagelser, hvoraf et fik diplom 
Lisbeth Frank med 5 antagelser 
Niclas Jensen med 4 antagelser 
Preben Jul Madsen med 3 antagelser 
Susanne Sørensen med 1 antagelse 
Søren D. Andersen med 3 antagelser 
Tage Christiansen med 2 antagelser 
 
DenÊNationaleÊ2023ÊbedømmesÊherÊiÊHerlev,ÊidetÊviÊharÊ
meldtÊosÊtilÊatÊtageÊosÊafÊdetÊpraktiske.ÊUwe gav en fin be-
skrivelse af vores opgaver og hvordan billeder bliver antaget 
og pointfordelt.  
 
IndstillingÊafÊæresmedlem 
Bestyrelsen ønsker at indstille Jørgen til at blive æresmedlem 
i Herlev Fotoklub, som en tak for den enorme indsats Jørgen 
har leveret for klubben gennem mange år og vil høre om der 
er opbakning fra klubbens medlemmer. Generalforsamlin-
genÊindstilledeÊenstemmigÊJørgenÊsomÊæresmedlemÊogÊ
JørgenÊfikÊenÊlangÊapplausÊfraÊheleÊforsamlingen. 
 
BilledsekretærensÊberetning 
Vi har haft vores interne konkurrencer (4 glaskonkurrencer 
samt portræt papir, natur digital, eksperimental papir, serie 
digitalt, store billeder og monocrome).  
Alf roste de mange flotte billeder som var kommet ind i løbet af året. 
Alf delte velfortjente glas/pokaler ud til: 
*ÅretsÊ2021ÊpapirÊfotografÊblevÊPrebenÊJulÊMadsen 
*ÅretsÊ2021ÊdigitaleÊfotografÊblevÊAlfÊAagaard 
*ÅretsÊ2021ÊpapirbilledeÊgikÊtilÊUweÊHess 
*ÅretsÊ2021ÊdigitaleÊbilledeÊgikÊtilÊAlfÊAagaardÊ 
*Naturfoto vandt Niels M. Nielsen  
*Portræt vandt Lisbeth Frank  
*Monokrom vandt Lisbeth Frank. 
 
ÅretsÊinterneÊglaskonkurrencerÊgikÊtilÊfølgendeÊdygtigeÊfoto-
grafer: 
GlasÊ1 – Lise Aagaard Nielsen vandt papir konkurrencen og Tage 
Christiansen vandt digital konkurrencen. 
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GladÊ2Ê-ÊPreben Jul Madsen vandt både papir digital konkurrencen 
GlasÊ3 - Børge Klit Johansen vandt både Papir og Digital konkur-
rencen 
GlasÊ4 – Niels M. Nielsen vandt papir og Alf Aagaard vandt digital 
Vi havde desuden nogle supplerende konkurrencer: 
EksperimentalÊvandt Alf Aagaard 
Serie vandt Flemming Sørensen 
StoreÊbilleder vandt Alf Aagaard. 
 
WebmasterÊ–ÊHjemmesideÊ–ÊDropÊBox. 
Alf kunne oplyse at siden bliver flittigt besøgt (30 daglige besøg) – 
især fanen ”program” bliver besøgt – det kunne måske også være 
klubbens egne medlemmer.  
Alf og Henning har et godt samarbejdet omkring hjemmesiden og 
løser på skift opgaverne og får den løbende opdateret. Det er godt 
at være to om opgaven. 
 
Drop Box har Jørgen hidtil taget sig af, men Alf vil gerne holde den 
ved lige og løbende fjerne billeder, når en konkurrence er tilende-
bragt, for at billederne ikke ligger og fylder. 
 
PrinterÊregnskabÊogÊbudget. 
Der er stor ros og anerkendelse til Jes for hans arbejde med at hol-
de styr på printeren og hans velvilje til at hjælpe og stille sig til rå-
dighed med at printe. Jes modtog klapsalver fra alle.  
 
Jes kunne oplyse, at printerbudget lige løber rundt, men vi har en 
god beholdning af papir og blæk. Brugen af printeren er for nedad-
gående, Jes kan kun opfordre til at bruge printeren meget mere. 
Husk at kvaliteten er er helt i top. 
 
Printerpriser kan ses i Klublokalet ved siden af printeren. 
 
3)ÊRegnskabÊogÊbudget. 
Susanne var så venlig, at stille sig til rådighed, for at få færdiggjort 
og afsluttet regnskab og budget, da Jørgen måtte melde fra. Su-
sanne uddelte og gennemgik årsregnskabet og det kommende års 
budget. 
Vi har lidt dalende medlemstal og 6 har meldt sig ud, måske som 
følge af reduceret aktivitet under corona . 
 
Jørgen gjorde et stort arbejde med at få solgt Laurits fotoudstyr, 
som var doneret til klubben. Klubben har indkøbt 3 vandrepokaler 
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HuskÊatÊdeltageÊiÊklubbensÊkonkurrencerÊogÊøvrigeÊ
arrangementer.ÊDuÊerÊmedÊtilÊatÊskabeÊHerlevÊFoto-

klub,ÊudenÊdigÊingenÊklub. 

og en passepartout skærer, som det er muligt at låne.  
 
Der har været diverse materialekøb bl.a. i forbindelse vores online 
møder/ videokonference samt gave til Jørgen i anledningen af hans 
25+ års jubilæum som kasserer i klubben og anerkendelse at hans 
store engagement.   
 
Susanne oplyser, det er i orden at fastholde kontingentet på 55 kr. 
pr. mdr. for aktive medlemmer og 100 kr. pr. år for passive medlem-
mer.  
 
Under gennemgangen oplyste Alf kort, at andre klubber giver et lille 
honorar til deres gæstedommere. Der var lidt dialog frem og tilbage 
omkring skat og hvad der skal indberettes. Vi fastholdt at bibeholde 
at købe en symbolsk gave i form af vin, chokolade m.m. til vores 
dommere. 
 
Ellers var der ingen spørgsmål eller kommentar til regnskab og 
budget. 
 
ÅrsregnskabÊogÊbudgetÊblevÊenstemmigtÊgodkendt. 
 
4)ÊBehandlingÊafÊindkomneÊforslag.Ê-ÊDer var ingen indkomne 
forslag 
 
5)ÊValgÊtilÊbestyrelsen. 
FølgendeÊblevÊenstemmigtÊvalgtÊtilÊdenÊkommendeÊbestyrelse: 
Susanne Sørensen blev valgt til kasserer 
Alf Aagaard blev valgt som bestyrelsesmedlem 
Jette Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlem 
Flemming Sørensen blev valgt til suppleant 
Preben Jul Madsen blev valgt til suppleant 
Lise Aagaard Nielsen blev valgt til revisor  
Ilse Lausten blev valgt til revisor 
Niels M. Nielsen blev valgt som revisor suppleant 
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6)ÊEventuelt. 
Alf havde være på besøg i en anden klub og havde set en flot, stor 
TV skærm og ville gerne have en dialog om eventuel fremtidig ind-
køb af en ny skærm, der giver bedre mulighed for at se gode og 
tydelige billeder, også når du sidder ude i siden af klublokalet.  
Susanne kunne oplyse, at for nuværende, var der ikke råd til at in-
vesterer i en skærm. Vi skal have flere indtægter i form af medlem-
mer eller færre udgifter. 
Der fremkom forskellige perspektiver: 
*betragterafstand kontra lille klublokale,  
*kan den gamle skærm sælges og give en lille indtægt 
*det kunne være dejligt at alle i klublokalet fik en oplevelse af  gode 
billeder 
*kan skærmen blive for stor til de forhold vi har i klublokalet. 
Der var enighed om at det ikke kostede noget at undersøge pris og 
muligheder. Alf går videre med dette. 
 
Kunne vi lave en printeraften med specialpapir? 
 
Alle er velkomne til at komme med ideer til ture, gæster og andre 
aktiviteter som teknikaftner m.m. Forslag kan skrives til de forskelli-
ge bestyrelsesmedlemmer.  
 
Det var godt og berigende at høre medlemmernes egen fortælling 
om deres billeder. Kan der være andre der har lyst? 
 
Alle er velkommen til at vise billeder fra deres rejser.  
 
Lisbeth efterlyste en tilbagemelding fra de medlemmer, der ikke 
benyttede sig at få gebyr for deltagelse i eksterne konkurrencer 
refunderet af klubben. Alf fremførte at printeren jo også er en facili-
tet, som ikke alle bruger. Er det i orden med den skævvridning at 
klubbens midler i forhold de enkelte medlemmer. 
Alle der ønskede at ytre sig tilkendegav, at det var i orden. 
 
Alf vil gerne opfordre alle til at deltage i konkurrencerne, da det er 
med til at skabe klubbens ansigt/renommé udadtil.  
 
Vi skal huske at klubbens formål er at styrke og højne dansk foto-
grafi . 
Dette afstedkom en dialog omkring hvervning af nye medlemmer til 
klubben og gerne yngre medlemmer: Skal mobilen have en mere 
central rolle, klubben har en Facebook profil – hvad med en Insta-
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Husk at deltage 

 

 altid et godt 
 arrangement. 

gram profil? 
 Vi havde her en kort dialog omkring medlemmernes egne billeder 
på hjemmesiden som et reklamefremstød, - kunne det være en god 
ide, at flere viste deres billeder og billederne blev opdatereret og 
evt. løbende skiftet.  
Det vil udfordre lidt, da det kun er hjemmeside-redaktørerne, der 
kan lægge billeder op, men det gør de gerne. Billederne kan læg-
ges på Dropbox.  
 
Tage afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og or-
den. 
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JØRGENÊJAKOBSEN,ÊÆRESMEDLEM 
På generalforsamlingen i maj 2022, vedtog vi at ud-
nævne klubbens tidligere bestyrelsesmedlem og kas-
serer med videre, Jørgen Jakobsen, til æresmedlem  
af Herlev Fotoklub. 
 

 
”BillederÊogÊkaffeÊkanÊikkeÊbliveÊsorteÊnok” 
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JØRGENÊJAKOBSEN,ÊÆRESMEDLEM 

”Windmill”ÊafÊJørgenÊJakobsen 

”WalesÊmarkvejÊ7”ÊafÊJørgenÊJakobsen 
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JØRGENÊJAKOBSEN,ÊÆRESMEDLEM 

”Elia”ÊafÊJørgenÊJakobsen 

”Styrehus”ÊafÊJørgenÊJakobsen 
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JØRGENÊJAKOBSEN,ÊÆRESMEDLEM 

”AberystwythÊTrappe”ÊafÊJørgenÊJakobsen 

”MoseÊiÊGribskov”ÊafÊJørgenÊJakobsen 
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Konkurrence  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev:ÊGlasÊ1 14.Êjuni 23.Êaugust Herlev 

Region Nord: Papir 1 30. august 26. oktober Torstorp 

Frederikssund Fotorally 03. september 13. oktober Frederikssund 

Herlev:ÊGlasÊ2 20.Êseptember 25.Êoktober Herlev 

Herlev: Portræt (P)  
Sort/Hvid (D)  

04. oktober 15. november Herlev 

Åben Konkurrence 04. oktober 08. november Herlev 

Region Nord: Digital 17. oktober 21. november Kronborg 

Herlev:ÊGlasÊ3 06.Êdecember 17.Êjanuar Herlev 

    

    

Konkurrencer 

KlubbenÊbetalerÊforÊdeltagelsen. 
Konkurrencen ”Mellem Sund og Bælt”, her kan du benytte de billeder du har lavet 
til klubbens konkurrence, ”store billeder”, + du kan selvfølgelig også bruge klub-
bens store printer til at lave nogle flere, der kan afleveres 8 billeder i ”fri papir” i 
50x70 cm. og 8 billeder med emnet ”Væsner” papir i 50x70 cm. billederne kan 
også afleveres i 30x40 cm. Derudover 8 stk. digitale billeder. 
Se i øvrigt reglerne på https://www.mellemsundogbælt.dk/  
 
PS.ÊKlubbenÊharÊanskaffetÊsigÊenÊlilleÊskærm,ÊsåÊmanÊikkeÊlæn-
gereÊbehøverÊatÊbrugeÊdenÊstoreÊskærm,ÊnårÊmanÊskalÊprinteÊ
billederÊiÊklubben. 
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TagesÊTuristÊlight 

TTLÊpåÊtur,ÊAuderødÊSkov,Ê21.Êjan. 
Så kom vi i gang med TTL i det nye år. 
Coronaen har desværre denne gang 
haft fat i de tilmeldte, der var i sidste 
ende 3 som ikke mødte op, heldigvis 
ikke selv smittede, men det som vist 

hedder nær eller anden kontakt. 
 
Selve turen gik heldigvis godt, solen var fremme under hele turen 
og vi mødtes kl. 10.00 i Auderød Skov. Der var planlagt en tur igen-
nem skoven, som vi fulgte. Vi kom ned til vandet og fulgte det rundt 
til vi nåede den lille havn. Vi kom forbi flere shelter og den lette frost 
gjorde at det var rimeligt let at færdes, uden støvlerne sank i mud-
der.  
 
Da vi nåede havnen, gik de, som har bilerne tilbage og hentede 
dem, så vi fik kørt madpakkerne ned til havnen, hvor vi spiste vores 
medbragte mad i et shelter, der var endda gløder i bålet. 
 
Herefter kørte vi hen i nærheden af bæverskjulet, hvor vi parkerede 
og travede imellem et par søer hen til bæverskjulet. Vi kunne se 
noget af bævernes bygningsværker ude i søen, bæverfamilien blev 
desværre i deres skjul. Men man skal nok komme der en dag i 
skumringen for at se bæverne. 
 
Vi kom tilbage til bilerne, flere steder var der en kold gennemtræn-
gende vind, så vi var blevet noget kolde, så vi sagde pænt farvel og 
tak til hinanden, efter nogle gode timer med en god snak. 
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TagesÊTuristÊlight 

TTLÊpåÊtur,ÊHesedeÊSkov,ÊVillaÊGalina,ÊÊ25.Êfeb. 
Der var masser af regn på vej derned, og det fortsatte med at regne 
da vi nåede P-pladsen. Alle var mødt op, så jeg var lidt nervøs for, 
om turen ville drukne i regnvejret, men heldigvis havde Jes set på 
en app, at regnen ville stoppe 10.10, så vi stod ud af bilerne og 
dem som havde støvler og regntøj med tog det på og så kom vi i 
gang med vores gåtur, dog lidt forsinket. 
 
Undervejs fik vi da set enkelte glimt af solen og regnen blev heldig-
vis oppe i skyerne, så vi kom hele vejen rundt uden at blive våde. 
 
Det er en dejlig varieret skov med søer, åer, unge og gamle træer i 
et kuperet terræn, selv om vejret ikke var det mest inspirerende 
blev der alligevel taget en del billeder, og vi fik en god snak og hyg-
gede os. 
 
Tilbage ved bilerne, kom madpakkerne frem, (det var stadigvæk 
tørvejr) som blev indtaget ved søen. Vi troede vi kunne se en rov-
fugl i et træ som hang ud over søen, men Børge kunne med sit lan-
ge objektiv konstatere, at det var en plastflaske med blå prop, som 
hang i en snor, det var nok det nærmeste vi kom en rovfugl på den-
ne tur. 
 
Herefter sagde vi pænt tak og farvel for denne gang og kørte pænt 
hjem igen. 
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TagesÊTuristÊlight 

TTLÊpåÊtur,ÊDejligheden,Ê08.Êapril. 
Så fik vi set Dejligheden, vi mødtes kl. 10.00 og solen var selvfølge-
lig fremme, så det var skønt, selv om der blæste en kraftig vind, var 
det til at holde ud.  
 
Flemming og jeg kørte i hver sin bil ned til Munkholmbroen og par-
kerede vores bil og vi kørte tilbage til udgangspunktet i Flemmings 
bil. Det var for at undgå at skulle gå tilbage langs landevejen, som 
ikke ville være så spændende. 
 
Turen startede med at vi skulle gå langs skovbrynet og senere gik 
vi ind på en mere autoriseret sti.  
 
Pludselig opdagede vi, en meget mørk sky forude, det viste sig, at 
vi fik en gang hagl ned over os, vi stod i læ under nogle træer, men 
det varede kun kort tid, så fortsatte vi turen og solen kom også frem 
igen. 
 
Fremme ved Munkholmbroen kørte Flemming og jeg tilbage efter 
Flemmings bil, imens kunne de øvrige hyggefotografere ved broen. 
Da vi var samlet igen satte vi os ved et bord/bænk, hvor madpak-
kerne og kaffen kom frem og blev indtaget. 
 
Dejlig frisk tur, hvor vi fik lidt motion, taget nogle billeder og hygge-
snakket, jeg siger tak for deltagelsen. 

Mørk sky på vej 
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TagesÊTuristÊlight 

TTLÊpåÊtur,ÊBorrebyÊMoseÊmm.Ê12.Êmaj. 
Lidt syd for Skælskør ligger Borreby Mose og Borreby Herreborg, 
på P pladsen ved Herreborgen mødtes vi kl. 10.00. 
 
Vi satte kursen på gåben ned til Borreby Mose, vi gik ned af lande-
vejen og nåede mosen, her var en del fugleliv på begge sider af 
vejen, et flot sted, hvor solen med blå himmel og lette hvide skyer, 
satte lys over området. 
Vi gik derefter lidt tilbage for at følge grusstien langs mosen, vi gik 
ud til og på dæmningen, hvor vi så den flotte gule rapsmark, samt 
liv på vandet. På tilbagevejen så vi rørhøg og et par stykker var 
heldige at se en havørn. 
 
Tilbage ved bilerne blev madpakkerne fundet frem og vi gik ind i 
Herreborg Parken, hvor maden blev fortæret, herefter gik vi lidt 
rundt i parken og fik taget nogle billeder. 
 
Tilbage til bilerne igen, satte vi kursen mod Skælskør Havn, hvor 
der både var toiletter, mulighed for at købe kaffe og is, hvilket der 
flittigt blev gjort brug af. 
 
I solskinnet ved vandet sagde vi pænt tak og farvel for i dag og kur-
sen blev sat hjemover. 
 
Tak for endnu en dejlig dag med TTL. 

Mødestedet ved Borreby Gods 
 
2 klyder 
 
Øen 
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TagesÊTuristÊlight 

TTLÊpåÊtur,ÊVestskovenÊogÊsommerafslutningÊ02.Êjuni. 
Så nåede vi til sommerafslutningen i TTL, vi var otte der mødtes kl. 
10.00 på TTL-hovedkvarter i Glostrup. 
 
Vi gik derefter en pæn tur i Vestskoven, vejret var ikke det bedste, 
så det var nok begrænset hvor mange skud der blev løsnet. 
 
Frokosten blev indtaget ved et madpakkehus, efter Susanne havde 
været hjemme og hente den, maden havde været opbevaret i vores 
køleskab. 
 
Efter frokosten gik vi det sidste stykke vej hjem til hovedkvarteret, 
her var først rundvisning og derefter satte vi os til kaffebordet, Su-
sanne havde brygget kaffe og lavet et par flotte lagkager. 
 
Der blev nok ikke taget så mange billeder, til gengæld havde vi 
nogle hyggelige timer ved kaffebordet. 
 
Tak for nogle gode ture med fin deltagelse. 
 
TTL holder nu sommerferie og vender tilbage til august. 

Farligt 
dyr. 
 

Madpak-
kerne 
ankom-
mer. 
 

Frokost. 
 

Lagkage. 
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BillederÊfraÊsæsonenÊ2021Ê/Ê22 

Niels ”Det kolde gys” Tage ”Stop ikke længere” 
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BillederÊfraÊsæsonenÊ2021Ê/Ê22 

Niclas ”Kastrup Seabath 2” 

Børge ”Tårnfalk” 
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Resultater 

94 Preben Jul Madsen 
88 Niels M. Nielsen 

86 Alf Aagaard 
79 Tage Christiansen 
78 Børge Klit Johansen 
77 Uwe Hess 
76 Niclas Jensen 
68 Lise Aagaard 
61 Susanne Sørensen 

49 Lisbeth Frank 
48 Jørgen Jakobsen 

42 Jes Jessen 
41 Søren D. Andersen 
4 Kirsten Friis 
  
  
  

  

93 Alf Aagaard 
91 Tage Christiansen 
74 Lisbeth Frank 
72 Niels M. Nielsen 
72 Preben Jul Madsen 
70 Susanne Sørensen 
67 Jørgen Jakobsen 

65 Flemming Sørensen 
63 Børge Klit Johansen 
56 Jes Jessen 

56 Preben H Presmann 
47 Lasse T Nielsen 

46 Ilse Lausten 

45 Kirsten Friis 

35 Steen Rehmeier 

30 Søren D Andersen 
14 Carl C Lauridsen 

  

G 
O 
D 
T 
 

G 
Å 
E 
T 

ResultatÊglasÊ3,ÊpapirÊ 
01 Børge Klit Johansen 
02 Preben Jul Madsen 
03 Tage Christiansen 
04 Susanne Sørensen 
05 Preben Jul Madsen 
06 Alf Aagaard 

ResultatÊglasÊ3,ÊdigitalÊ 
01 Børge Klit Johansen 
02 Tage Christiansen 
03 Susanne Sørensen 
04 Preben H Presmann 
05 Preben H Presmann 
06 Alf Aagaard 

 
ÅretsÊfotografÊpapir. 

 
ÅretsÊfotografÊdigital. 

ResultatÊglasÊ4,ÊpapirÊ 
01 Niels M. Nielsen 
02 Preben Jul Madsen 
03 Niclas Jensen 
04 Niels M. Nielsen 
05 Alf Aagaard 
06 Susanne Sørensen 

ResultatÊglasÊ4,ÊdigitalÊ 
01 Alf Aagaard 
02 Lisbeth Frank 
03 Tage Christiansen 
04 Niels M. Nielsen 
05 Flemming Sørensen 
06 Preben Jul Madsen 

2021/22 
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Resultater 

PortrætÊ2021/22 
1. plads Lisbeth Frank, med ”Lillebror”. 2. plads Børge Klit J. med 
”Pablo” . 3. plads, Søren D. Andersen, med ”Emma”. 

SerierÊ2021/22 
1. plads Flemming Sørensen ”Ballon rejse”. 2. plads Preben Mad-
sen ”Le Bistrot”. 3. plads Jørgen Jakobsen ”Højbo” 

 
ÅretsÊbilledeÊpapir. 

 
ÅretsÊfotografÊdigital. 

1 Den blå planet Alf 

2 Alvorlig samtale Børge 

3 Græs Niels 

4 Danser Lisbeth 

5 Pensionist Flemming 

6 Tversted Strand Niels 

7 Taagedis Susanne 

1 Bundgarn Uwe 

2 Regnbyge Dovre Uwe 

3 Spirende gren Tage 

4 Tårnfalk Børge 

5 Stormen Alf 

6 Dyrhòlaey Susanne 

7 Strandhuse Jes 

2021/22 

NaturÊ2021/22 
1. plads Niels M. Nielsen ”Skægmejse”. 2. plads Jes Jessen 
”Værløse Flyveplads”. 3. plads Tage Christiansen ”Islandsk Vandfald” 

EksperimentalÊ2021/22 
1. plads Alf Aagaard ”Bjergsø”. 2. plads Lisbeth Frank ”Spøgelse i 
natten”. 3. plads Lisbeth Frank ”Herlev st.” 

StoreÊbillederÊ2021/22 
1. plads Alf Aagaard ”Rebil Bakker”. 2. plads Tage Christiansen 
”Stenbjerg 3”. 3. plads Tage Christiansen ”Groent blad” 

MonochromeÊ2021/22 
1. plads Lisbeth Frank ”CPH Jazz, bas”. 2. plads Prebven Madsen 
”Natarbejde”. 3. plads Alf Aagaard ”Vandvarde” 
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RegionÊNord,Ê2021Ê/Ê22. 
PapirÊ1, Herlev Fotoklub indleverede 6 billeder, Tage 1 antagelse 
”Fjodrenhus”. 
 
Digital, Herlev Fotoklub indleverede 10 billeder, Susanne fik en 
flot 7. plads med ”Skovbundsromatik”, Niclas 2 antagelser ”Læsø 
fiskerhytte i den blå time” og ”Solfald på kysten” 
 
PapirÊ2, Herlev Fotoklub indleverede 8 billeder, desværre ingen 
antagelser. 
 
SerierÊHerlev Fotoklub indleverede 1 serie, Jørgen Jakobsen fik 
en flot antagelse med ”Kaktusblomst-1. 
 
Vandrepokal I pokalkampen ser det ikke så godt ud, vi er desvær-
re på en sidsteplads, det ligner ikke Herlev Fotoklub, så her må vi 
stramme os mere an. 

Resultater 

SDF,ÊDenÊNationaleÊ2022. 
 
Herlev Fotoklub opnåede i år et pænt resultat, med en samlet 9. 
plads med 105 point og Downstairs ikke overraskende blev nr. 1. 
Der var 8 fra Herlev som fik antaget billeder. Individuelt fik Alf flest 
antagelser med hele syv. 
AlfÊAagaard,Ê”Imponerkald”, ”Fjorden og havet”, ”Eventyrslot”, 
”Bjergsø”, ”Den blå planet”, ”Passager” og ”Storbæltbroen i storm-
vejr”  
LisbethÊFrank,Ê”Jazz basist” 
LiseÊAagaard,Ê”Sandfigur” 
NiclasÊJensen,Ê”Læsø fiskehytte i den blå time” og ”Saltsydning 1” 
PrebenÊJulÊMadsen, ”Mens vi venter på testen” Diplom, ” Ud af 
røret”, ”Alt det vi deler-2”, ”Hurtig powernap” 
SusanneÊBorupÊSørensen, ”Tågedis” 
TageÊChristiansen, ”Rundtur” 
UweÊHess, ”Drommedar Kaffebar” og ”Fishing Nets” 
 
 

StortÊtillykkeÊtilÊalle,ÊHurra,ÊHurra!!! 
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Resultater 

 

Udlandet. 
Jeg er tilfældigt faldet over flg. navne på resultatlisten fra 
7th Swedish International Small Print Exhibition 2021. 
Her var Herlev Fotoklub flot repræsenteret med gode resultater: 
Tage med, ”Cirkular staircase” som opnåede en ISF HM 
Uwe med, ”Birch wood”, Duisburg #01, ”Green stones beach”, som 
opnåede en MIPS HM, ”Stair” som opnåede en FIAP Ribbon. 
Niclas med ”Kastrup Sea Bath 1” 
Susanne med, ”La Defence 1” , ”Tronheim 1” 
Søren med, The red flag and the wood, som opnåede en  ICN HM. 
 
13eÊHollandÊInternationalÊImageÊCircuitÊ2022. 
Flere fra Herlev Fotoklub deltog i ovenstående konkurrence: 
AlfÊAagaard,  ”Chrimas time”, ”Deer”, ”Morning Lake”, ”Mountains”, 
”Swimming time”, ”After mess”, ”Working” 
SørenÊDÊAndersen, ”Large Lighthouse” 
TageÊChristiansen,Ê”Antelobe 2”, ”Green leaf”, ”Three deer”, ” 
Cave”, ”Three deer in fog”, ”Cleans”, ”Shoemaker” 
UweÊHess,Ê”Faroe”, ”Fishing nets”, ” Green stones beach”, ”Bridge 
Lofoten” 
JørgenÊJakobsen, ”Forest tower 3”, ”Striped square and four chil-
dren 
SusanneÊSørensen, ”Eqi greenland”, ”Working peoples culture 
place Beijing” 
 
Tage har nu opnået den næste Nordiske titel, som er Nordisk Stor-
mester i Fotografi / Sølv. 
 
Hvis der er nogen som får antagelser i udlandet, så send mig en 
mail om det, så det kan komme i bladet. 
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16.ÊAugustÊ-ÊSkovturÊiÊLilleÊHareskov. 
Vi mødes foran Restaurant Skovlyst og går over vejen til den sø/
mose, vi har taget så mange billeder af gennem årene (Store Bræn-
teljung). Nu indleder vi sæsonen med at tage endnu flere, og når vi 
har gået og fotograferet nok, så kan det tænkes, at vi mødes ved 
Skovlysts udendørs servering og nyder en kølig fadøl. 
 
23.ÊaugustÊ-ÊBedømmelseÊGlasÊ1. 
Det er første bedømmelse af den nye sæsons billeder, der åbenba-
rer sig i aften, ledsaget af dommerens konstruktive kommentarer og 
hjælpsomme bemærkninger. 
 
30.ÊaugustÊ-ÊEfterkritikÊGlasÊ1. 
I aften ser vi så på de billeder, som ikke helt klarede det igennem 
dommerens bedømmelse sidste tirsdag. I aften hjælper vi hinanden 
med forslag til, hvordan du kunne hjælpe dit billede lidt bedre på vej 
til næste konkurrence. 
HUSK aflevering af Region Nord Papir 1 (UploadÊstartÊ1.8.2022) 
 
03.ÊseptemberÊ–ÊFrederikssundÊFotorallyÊkl.Ê10-13Ê-ÊdetÊerÊenÊ
lørdag. 
Frederikssund Fotoklubs lokaler i foreningscentret Pedersholm, 
Roskildevej 161 A, 3600 Frederikssund. Dørene åbnes kl. 9:00, 
hvor det er muligt at købe morgenkaffe og brød. Aflevering senest 
torsdag 22. september 2022 kl. 19:30. Bedømmelse torsdag 13. 
oktober 2022 kl. 19:30 med præmieoverrækkelser. Arrangeret i Re-
gion Nord regi af Frederikssund fotoklub og Halsnæs Fotoklub. 
 
06.ÊseptemberÊ-ÊEnÊgæstÊiÊklubben:ÊReklamefotografenÊPerÊ
Kruse. 
Per har været reklamefotograf gennem mange år og har vundet 
adskillige præmier for sine imponerende og meget kreative billeder. 
Mange af dem er skabt ved kreativ brug af Photoshop og uden skyl-
digt hensyn til den virkelige virkelighed. Kom og nyd de flotte bille-
der og blive inspireret, se. Evt. hans hjemmeside www.kruse.dk 
 
13.ÊseptemberÊ-ÊTurÊtilÊIslandsbrygge. 
Vi tager til Islandsbrygge for at nyde den gyldne time og solnedgan-
gen over Vesterbro. Hvis vejret er med os venter en flot aften, hvor 
vi kan nyde solnedgangen over havnen og Vesterbro. Mødetids-
punktet er ændret for at vi kan nå at opleve lyset både inden og 
efter solnedgangen. MødestedÊvedÊindgangenÊtilÊFisketorvetsÊ
biograf,ÊmødetidspunktÊkl.Ê19. 

ProgramÊforÊefteråretÊ2022 
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20.ÊseptemberÊ–ÊForedragÊfraÊegneÊrækkerÊ-ÊmedÊTageÊtilÊSval-
bard. 
Tage var på ekspedition til havs ved Svalbard i juni 2022. 
Både dyre- og plantelivet er sparsomt. Til gengæld kan man foto-
grafere i både middags- og midnatssol. 
Mon Tage har set rødsildre og svalbardvalmuer (og kender han de 
planter)? Helt sikkert isbjørn, selv om han undervejs var ved at mi-
ste troen på det. Det bliver spændende at se Tages fotos fra det 
nordligste nord. 
HUSK: Aflevering af oploadede og evt. printede og monterede 
billeder til Glas 2, både digital og papir. 
 
27.ÊseptemberÊ-ÊVirtueltÊfotoforedragÊmedÊLeifÊAlveen,ÊAalborg.Ê 
I aften skal vi på en virtuel rejse til Aalborg, for at møde den dygtig 
fotograf, så dygtig fotograf Leif Alveen. Han er medlem af fotogrup-
pen Stella Polaris og fik en 3. plads i dette års Nationale. Han vil 
vise og fortælle om nogle af sine mange billeder – alt lige fra rygen-
de vulkaner over gribende portrætter til vilde cityskabes. 
 
04.ÊoktoberÊ-ÊforedragÊfraÊegneÊrækkerÊ-ÊPreben/Niclas. 
Aftenen byder på to vidt forskellige fotografer fra Herlev Fotoklub. Vi 
skal høre om billeder, hvor alt er planlagt ned til mindste detalje, og 
hvor eksponeringstiderne når op på flere minutter. Nattebilleder ta-
get i havet og hvor fotografen står i vand til knæene.SwinMen vi skal 
også høre om spontanfotografering, hvor absolut intet er planlagt og 
udfaldet mere er overladt til tilfældighederne. Hvordan arbejder en 
streetfotograf, og hvorfor har han valgt at arbejde på netop denne 
måde? 
Husk: Aflevering af portræt (p) og s/h (d) samt åben max 2 bil-
leder, nærmere regler om åben konkurrence kommer senere. 
 
07.ÊtilÊ09.ÊoktoberÊSDFsÊFototræf. 
SDF holder i år Fototræf i samarbejde med Foto Gruppen Midtwest 
i Rinkøbing Skjern Kulturcenter, med bl.a. udstilling af Den Nationa-
le. SDF udsender mere information om fototræffet, bl.a. program og 
hvordan man tilmelder sig. 

HerlevÊFotoklub,ÊetÊgodtÊstedÊatÊvære. 

20.Êsep.ÊtilÊ09.Êokt. 
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11.ÊoktoberÊ-ÊBillede-foredragÊafÊJensÊJakobsson,ÊNegativÊRos-
kilde. 
I aften får vi besøg af den super dygtig fotograf Jens Jakobsson fra 
fotoklubben Negativ i Roskilde. Jens blev den suveræne vinder af 
årets Nationale. Måske får vi nogle af hans vinderbilleder af se, sam-
men med historier om billedernes tilblivelse. Det bliver en meget in-
spirerende aften. 
 
17.Êokt.Ê–ÊdetÊerÊenÊmandagÊogÊderÊerÊikkeÊmøde. 
HUSK: aflevering (upload) af Region Nord Digital (Upload start 
12.9.2022) 
 
18.ÊoktoberÊ-ÊInterneÊogÊeksterneÊkonkurrencerÊogÊforberedelseÊ
tilÊvoresÊafholdelseÊafÊSDFÊNationaleÊ2023. 
I aften vil vi prøve at afdramatisere det at deltage i klubbens konkur-
rencer og i eksterne konkurrencer. Det behøver ikke være så drama-
tisk at deltage i klubbens konkurrencer. Der giver en god mulighed 
for at få sine billeder vurderet af en af en anden person. Dommeren 
giver altid gode ideer til hvad man efter hans /hendes mening kunne 
have gjort anderledes for at opnå et bedre billede. Desuden afholder 
vi altid en aften med efterkritik for internt at kommentere de billeder 
som dommeren ikke nåede.Vi vil også denne aften begynde plan-
lægningen af vores afholdelse af SDF’s Nationale 2023. Vi skal til at 
finde dommere og gøre os klart hvordan vi gør. 
 
25.ÊoktoberÊ-ÊBedømmelseÊGlasÊ2. 
Denne aften bliver vores Glas 2 billeder bedømt af en dommer. Det 
er spændende, hvilke billeder der kommer med og hvilke der ender i 
toppen. Placering vil blive fulgt af dommerens konstruktive kritik. 
 
26.ÊoktoberÊ-ÊRNÊbedømmelseÊPapirÊ1.ÊNB.ÊDetÊerÊenÊonsdag. 
Bedømmelsen er hos Torstorp Fotoklub 

01.ÊnovemberÊ-ÊEfterkritikÊGlasÊ2. 
I aften får vi fornøjelse af, at give de Glas 2 billede kritik, som dom-
meren ikke fik havde med i sin bedømmelse.   
 
08.ÊnovemberÊ-ÊBedømmelseÊafÊåbenÊkonkurrence. 
I aften skal den åbne konkurrence bedømmes i klubben. Det bliver 
utrolig spændende at se om der er andre end os selv der er kreative 
og vil være med i konkurrencen. Det er også spændende, hvem der 
løber af med en af præmierne. 

11.Êokt.ÊtilÊ08.Ênov. 
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15.ÊnovemberÊ-ÊBedømmelseÊPortrætÊ(papir)ÊogÊmonokromÊ
(digital). 
I aften bedømmes portræt (papir) og sort/hvid (digital) konkurren-
cerne. Det bliver spændende at se, hvad dommeren syntes om bil-
lederne. Er lyset rigtig, er der udtryksfulde ansigter og er linjerne 
rigtige? Kom og se, hvad dommeren syntes. 
 
21ÊnovemberÊ-ÊRNÊbedømmelseÊdigital.ÊNB.ÊDetÊerÊenÊmandag. 
Bedømmelse hos Fotoklubben Kronborg. 
 
22.ÊnovemberÊ-ÊPrinterÊaften 
Klubben har en stor Canon printer der kan printe billeder op til A2 
størrelse. Med udgangspunkt i klubbens printer vil vi vise hvordan 
valget af papir med forskellige overflade (glossy, super glossy, mat, 
akvarelagtig etc.) påvirker billedet udtryk. 
Medbring gerne billeder der kan printes. 
 
29.ÊnovemberÊ-ÊFototurÊindendørsÊiÊStudenterhuset.Ê
(KøbmagergadeÊ52,Ê1150ÊKøbenhavn) 
Vi har fået lov til at fotografere i Studenterhuset, mens SwingShoes 
giver den gas på dansegulvet. Dørene åbner kl. 19.30, og vi mødes 
uden for et kvarter før. Både SwingShoes og Studenterhuset vil 
have råderet over billederne, så vi må efterfølgende finde ud af hvil-
ke billeder, vi skal sende til dem. Det bliver helt sikkert en aften 
med swing i skørterne og fart over feltet. Medbring godt humør og 
rigeligt med ISO. Måske er belysningen ikke optimal. 
 
06.ÊdecemberÊ–ÊforedragÊfraÊegneÊrækkerÊ-ÊLisbeth. 
Lisbeth vil i aften fortælle om hvordan hun har forsøgt at udvikle sig 
som fotograf og kvalificerer sin billeder gennem sin fotouddannelse 
og andre spændende læringsforløb. Hun vil vise nogle af sin bille-
der for at illustrerer sin fotografiske rejse. 
HUSK: Aflevering af oploadede og evt. printede og monterede 
billeder til Glas 3, både digital og papir. 
 
13.ÊdecemberÊ-ÊJuleafslutningÊiÊklublokalet. 
Nu er det snart jul igen, og vi skal have jule- og nytårsferie, men 
inden da skal vi på årets sidste mødeaften som vanligt julehygge, 
spille om gaver, og mæske os i snold, gløgg og kager. Tag en lille 
eller stor, men i hvert fald smukt og/eller festligt indpakket gave (til 
20-30 kr.) med til gavespillet. 

15.Ênov.ÊtilÊ13.Êdec. 
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EndnuÊetÊgodtÊbladÊfraÊredaktøren. 

03.ÊjanuarÊ–ÊforedragÊfraÊegneÊrakkerÊ–ÊEnÊrejsefortællingÊiÊbil-
leder. 
Jette fortæller og viser billeder fra sin rejse med tog, bus og flod-
pram fra Phnom Penh i Cambodia gennem Thailand, Malaysia til 
Singapore. En rejse med sit første kamera og udpluk af det godt 
3500 billeder, der blev taget. Fascinationen af Cambodia og mødet 
med det travle Thailand, storbyen Kuala Lumpur for at slutte i Sin-
gapore, hvor fortid møder nutid. 
 
10.ÊjanuarÊ-ÊBillederÊfraÊnyeÊmedlemmerÊ+ÊdommerÊforÊenÊaftenÊ
(Jes). 
I aften får klubbens nyeste medlemmer chancen for at vise os de-
res billeder og modtage vores begejstrede og hjælpsomme kom-
mentarer. 
Hvis vi får tid til det vil vi fortsætte aftenen med at lege dommer for 
en aften. De medlemmer, som vil prøve kræfter med at kommente-
re billeder, får en håndfuld udleveret og skal for åben skærm ud-
vælge det bedste og fortælle hvorfor, det er bedre end de andre. 
 
17.ÊjanuarÊ 
BedømmelseÊafÊGlasÊ3.Ê 
Så strammer det til - Glas 3 løber af stablen. Det er spændende 
hvad dommeren syntes om billederne og hvem der skal have før-
stepræmier. Det er også næstsidste chance for at samle point til 
årets fotograf-konkurrence. Det er spændende.... 
 
24.ÊjanuarÊEfterkritikÊGlasÊ3. 
Så har vi chancen for at komme med konstruktiv kritik af de billeder, 
som ikke fandt nåde for Glas 3 dommerens kritiske blik. Author kan 
få feedback og vi få alle en chance for at kommentere billeder. 

03.Êjan.ÊtilÊ24.Êjan.Ê’23 
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Danske Bank, Reg.nr. 9570 konto nr.128 22 766  
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 
Tofteaasen 7 
2600Glostrup 
20 84 19 36 

e-mail tc@tagec.dk 

http://herlevfotoklub.dk 

Formand: Uwe Hess; Søvej 13; 2665 Vallensbæk Str. 
 4354 0325; uweoglise@mail.tele.dk 
 
Kasserer: Susanne Sørensen; Tofteaasen 7; 2600 Glostrup 
 2982 3072; susanne@tagec.dk 
 
Billedsekretær: Alf Aagaard; Myrholmen 47; 2760 Måløv 
 5043 4388: alfaagaard@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: Jette Hansen; Egebjergvej 70; 2750 Ballerup 
 4477 1676; heksen.jette@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem og  
printer-vicevært: Jes Jessen; Gavlbakken 12; 2730 Herlev  
 2913 1171; jes.b.jessen@gmail.com 
 
Suppleant: Flemming Sørensen; Lidsøvej 11; 2730 Herlev 
 4292 7486; flemming.sor@gmail.com  
 
Suppleant: Preben Jul Madsen; Højsletten 66; 2730 Herlev 
 2534 8150; prebenjulmadsen@gmail.com  

Bestyrelsen 
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