
22 - 23 KLUBBLAD Nr. 2 

HERLEV FOTOKLUB 

2. plads, glas 2, papir ” Læsø fiskehytte i måneskin” af  Niclas Jensen 

1. plads, glas 2, papir ” Blød aftenstemning” af  Søren D Andersen 
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Her fra udsigts-
tønden kan man 
nu se ind i det 
nye år og lidt 
mere smult van-
de. Storme kan 
komme ganske 
uventet når man 
bevæger sig til 
havs. For et halvt 
år siden så alt 
fredeligt ud. Det 
så ud som om 
pesten inde på 
land var kommet 
under kontrol. Vi 

havde lige klaret at skifte udkik-
og kassemester og som følge 
deraf suppleret på kommando-
broen. Og var igen i stand til at 
holde kursen 
Medens hele landet var taget på 
sommerorlov, brød orkanen løs. 
Havnebestyrelsen i vores hidtidi-
ge hjemhavn meddelte os at vi 
ikke mere ville være velkommen 
i havnen og vi var dermed på vej 
ud i åbent farvand og orkan. I en 
fart fik vi rebet sejlene og sendt 
nødraketter i vejret. Vores nød-
raketter blev heldigvis set inde 
på land. Lodserne for farvandet 
kom os til undsætning, og for-
midlede kontakt til en ny havn i 
området. Vi er blevet vel modta-
get i den nye havn, der nu er 
blevet vores nye hjemhavn. Un-
der sejladsen fra den gamle 
hjemhavn til den nye er der ble-
vet ryddet op på skuden og en 
masse af det gamle gods er ble-

vet smidt over bord. 
Siden midt oktober har vi nu ny 
hjemhavn på Tornerosevej. Vi 
må nu se at få udnyttet mulighe-
derne i den nye havn. Stor tak til 
alle gaster og kommandobroen 
for indsatsen under passagen af 
orkanen. 
Inden vi forhalede til ny havn, 
nåede vi at have besøg af rekla-
mefotograf Per Kruse, samt vo-
res egen Tage der fortalte om 
sin pga. af pesten flere gange 
udsatte tur til Svalbard. Preben 
og Niclas nåede også lige at for-
tælle om sig selv. Vi nåede også 
lige at være repræsenteret ved 
det årlige møde med de øvrige 
fotofartøjer i danske farvande. 
Efter forhalingen har vi haft vo-
res sædvanlige interne kappe-
strid, besøgte danseglade land-
krabber ved Rundetårn og to af 
vores kvindelige besætnings-
medlemmer (Lisbeth og Jette) 
har fortalt om deres meritter. 
Kikker vi fremad fortsætter vi 
vores interne kappestrid, der 
gerne skulle udmønte sig i gode 
bidrag til vores kappestrid med 
de andre fartøjer i danske far-
vande. Vi skal også på landlov, 
når vejret igen tillader det. Vi 
skal også igen i kappestrid til 
Frederikssund og udveksle kom-
mentarer med Ølstykke. 
God vind og godt nytår til alle. 

Herlev Fotoklub 

et godt sted  

at være 

Udkigstønden 
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Generalforsamling  

tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19:30 
  
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub 
tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19:30 i klublokalet. Dagsorden ifølge 
lovene: 
 1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 
Formanden aflægger beretning om årets begivenheder. 
Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker 
præmierne for årets billede og årets fotograf. 
Printerens vicevært aflægger beretning om printerens drift og 
økonomi. 

  
3. Fremlæggelse af regnskab og budget  

Kassereren fremlægger regnskab for det forgangne år, samt 
budget for det kommende år. Som del af budgettet vedtages det 
kommende års kontingent. Bestyrelsen foreslår at øge kontin-
gentet fra de nuværende 55 kr./md til 75 kr./md for at tage højde 
for udgifterne i forbindelse med flytningen, samt at vi på Torne-
rosevej skal betale for varme og el. 

  
4. Behandling af indkomne forslag.  

Drøftelse af klubbens konkurrenceregler. Bestyrelsen har fore-
slået en revision for at sikre, at billederne er anonyme for dom-
meren. 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge ved-
tægternes § 9 stk. 3 fremsættes skriftligt og skal være forman-
den i hænde senest den 7. april. 

  
5. Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3.  

I år er formanden (Uwe Hess) og to bestyrelsesmedlemmer på 
valg (Jes Jessen og Jette Hansen), alle for en valgperiode på 2 
år. Desuden skal der for en periode på 1 år vælges et bestyrel-
sesmedlem, idet Alf ikke ønsker at fortsætte. Endelig skal der 
vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og én revisor-
suppleant. 

  
6. Eventuelt. 

Indkaldelse til generalforsamling 
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Så fik vi nye lokaler. 

Efter vi i over 30 år har haft lokaler i Persillehaven, blev vi pludselig i 
sommerferien sagt op med kort varsel, men fik det udskudt med en 
måned, så vi havde lidt mere tid til at finde et nyt sted. 
Hvad skulle vi så, jagten blev sat ind for at finde nogle lokaler vi 
kunne benytte, kommunen blev kontaktet men umiddelbart var der 
ikke meget hjælp at hente her. Vi fik kontakt til Frivilligcenteret og 
Selvhjælp i Herlev, her var en mulighed hvor vi kunne dele lokaler 
med andre, men der manglede plads til mange af vores ting, men 
for en sikkerheds skyld, meldte vi os ind her, så havde vi da noget 
som kunne benyttes. 
Vi havde også kontaktet Herlev Medborgerhus, som vi flere gange 
havde leveret billeder til. Her kunne de heller ikke hjælpe os med 
lokaler, men ville gerne lægge et godt ord ind for os hos kommunen. 
Vi blev derefter kontaktet af kommunen, som tilbød os lokalerne på 
Tornerosevej, som skulle deles med to andre klubber. Et par repræ-
sentanter fra vores og de andre klubber samt kommunen, holdt et 
møde, hvor tingene i store træk faldt på plads. 
Så kunne vi tørre sveden af panden, her var noget at bygge på, og 
som nok skal blive rigtigt godt. 
Der var nogle i Fotoklubben, som gjorde en stor indsats, både med 
at finde nye lokaler, samt det fysiske arbejde med sortering, at pak-
ke ned, rengøring mm. samt flytning og indretning af de nye lokaler. 
Vi giver en stor stor tak for indsatsen.  

Første 
mødeaf-
ten i de 
nye loka-
ler 
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Der flyttes 



6 

 

Der flyttes stadigvæk 
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Der flyttes stadigvæk 
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Tages Turist light 

Trylleskoven og Karlstrup Kalkgrav 
25. august 2022. 

 

Så fik vi startet op efter sommerferien, 
vi mødtes kl. 10.00 på Trylleskovens 
parkeringsplads.  
Da alle var samlet, gik vi ned langs åen, 

til dens udløb i havet, kameraerne blev flittigt brugt, vi fulgte strand-
kanten et pænt stykke, inden vi drejede op mod Køgevejen, som vi 
krydsede, for at komme til Karlslunde Mose.  
Vi fandt fugletårnet, men der var ikke mange fugle i området i dag, 
så efter en tid, fortsatte vi tilbage til P-pladsen, hvor bord/bænk blev 
benyttet til at indtage vores frokost. 
Da madpakkerne var fortæret kørte vi til Karlstrup Kalkgrav, hvor 
det flotte vejr fortsatte, vi gik ned af trappen for at gå langs kalkgra-
ven. I det flotte vejr stod vandet i en meget flot blå farve til kontrast 
til de hvide kalksider.  
Der var ret mange mennesker som tog solbad og bad i kalkgraven.  
Det sidste stykke af rundturen gik vi op for at se det hele lidt fra 
oven. 
Fremme ved bilerne fik vi lige en snak om flere emner, inden vi sag-
de pænt farvel og tak for denne gang. 
 
Tak til deltagerne for en god tur i det dejlige vejr. 

Åen 
Kalk-
graven 
Mosen 
Kalk-
graven 
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Helsingør 20. oktober 2022. 
Vi mødtes kl. 10.00 ved Kronborg, lidt koldt, men i strålende sol, 
som fortsatte hele dagen. 
Vi gik en tur over til slottet som vi fulgte langs med, indtil vi kom ud 
til vandet, vi hilste lige på svenskerne ovre på den anden side af 
Sundet. 
På turen gik vi ind langs med, hvor soldaterne boede før i tiden og 
ud af slottet igen. 
Herefter så vi os lidt omkring ved havnen, Søfartsmuseet og kultur-
værftet. 
Så begyndte maverne og knurre, så vi måtte tilbage til bilerne og 
finde vores madpakker og kaffe, der satte vi os på et bord/bænk og 
fik fortæret det. 
Turen gik derefter ind i den gamle bydel, på vejen gik vi igennem et 
par haller med streetfood, et lille museum om Helsingør Skiftværft. 
I byen fik vi set Klosterkirken, lidt mørk og dyster og Domkirken, 
dejligt lys og tiltalende, herefter var kirkekvoten opbrugt. I Brostræ-
det måtte vi alle have en af de ”verdensberømte” Brostrædeis, selv 
om det var lidt koldt, gled de ned. Vi fortsatte op ad gågaden, og 
frem til pladsen som stadigvæk hedder Simon Spies Plads.  
Vi vendte derefter snuden mod bilerne, hvor vi sagde pænt farvel 
og tak for i dag.  

Tages Turist light 

  Kronborg 
 
 
 
 
 
Simon Spies Plads 
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Tages Turist light 

Ølsemagle Rev, 25. november 2022 
Vi mødtes på P-pladsen på Revlen kl. 10.00. Da vi kørte hjemme-
fra, var der lidt støvregn, men DMI havde lovet at der ikke kom regn 
i Køge i dag. På vej ned ad motorvejen var det lige før solen tittede 
igennem, men det blev desværre en lidt trist dag rent vejrmæssig. 
 
Da vi alle var mødt, gik turen over dæmningen ned til revlen, her 
fulgte vi vandet ind til Køge Lystbådehavn, vi fik på vejen set både 
sne og nisser (det var jo juleafslutning). I havnen var der lidt liv, idet 
der var flere både der blev hejst på land, så der var lidt underhold-
ning. 
 
Næsen blev vendt mod bilerne og herefter stod den på frokost og til 
dessert var der Susannes hjemmebagte kage, som alle kunne lide. 
 
Trods vejret blev det en god tur, nok ikke så mange billeder, men 
en masse frisk luft, motion og en god snak. 
 
Nu må alle have en rigtig god jul, så vender TTL tilbage til januar. 
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Resultater 

79 Alf Aagaard 
78 Søren D. Andersen 

75 Niclas Jensen 
66 Børge Klit Johansen 
62 Tage Christiansen 
61 Preben Jul Madsen 
57 Lisbeth Frank 
40 Uwe Hess 
39 Jes Jessen 

12 Susanne Sørensen 
12 Lise Aagaard 

  
  
  
  
  
  

  

81 Alf Aagaard 
76 Lisbeth Frank 
71 Lasse T Nielsen 
68 Preben Jul Madsen 
67 Niels M. Nielsen 
62 Søren D. Andersen 
50 Børge Klit Johansen 
32 Susanne Sørensen 
32 Kirsten Friis 
22 Tage Christiansen 
21 Flemming Sørensen 
17 Steen Rehmeier 

08 Jes Jessen 

04 Ilse Lausten 

  

  
  

  

G 
O 
D 
T 
 

G 
Å 
E 
T 

Resultat glas 1, papir  
01 Børge Klit Johansen 
02 Tage Christiansen 
03 Alf Aagaard 
04 Lisbeth Frank 
05 Preben Jul Madsen 
06 Preben Jul Madsen 

Resultat glas 1, digital  
01 Alf Aagaard 
02 Søren D. Andersen 
03 Alf Aagaard 
04 Preben Jul Madsen 
05 Lisbeth Frank 
06 Børge Klit Johansen 

Resultat efter glas 2 
papir. 

Resultat efter glas 2 
digital. 

Resultat glas 2, papir  
01 Søren D. Andersen 
02 Niclas Jensen 
03 Søren D. Andersen 
04 Alf Aagaard 
05 Alf Aagaard 
06 Jes Jessen 

Resultat glas 2, digital  
01 Preben Jul Madsen 
02 Lasse T Nielsen 
03 Alf Aagaard 
04 Kirsten Friis 
05 Lisbeth Frank 
06 Niels M. Nielsen 

2022/23 
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Endelig lykkes det at overrække natur-pokalen til Niels 
ved Susannes hjælp. Tillykke Niels. 

”Skæg-
mejse” 
som gav 
Niels 
den flot-
te pokal 
fra sæ-
sonen 
21/22, 
med ret 
til et års 
puds-
ning 

Billeder 
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1. plads, glas 1, papir, ”Fasan en vinterdag” af Børge Klit Johansen 

2. plads, glas 1, papir, ”Silenzio” af Tage Christiansen 

Billeder 
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Region 22-23 
Papir 1, Herlev Fotoklub indleverede 4 billeder, desværre ingen 
antagelser. 
 

Digital, Herlev Fotoklub indleverede 4 billeder, desværre ingen 
antagelser. 
 

I kampen om vandrepokalen, gætter jeg på, at vi må ligge i bun-
den, der har ikke været ret meget aktivitet fra klubbens side, hvis 
vi skal gøre os gældende i Region Nord skal der være større delta-
gelse.  

Resultater 

Herlev Fotoklub ”Monokrom” 2022-23 
1. plads, ”Bjerge” af Tage Christiansen 
2. plads, ”Som øjnene ser” af Niclas Jensen 
3. plads, ”Morgenstund ved blå planet” af Alf Aagaard 
4. plads, ”På vej” af Niclas Jensen 
5. plads, ”Havnekraner” af Tage Christiansen  

Herlev Fotoklub ”Portræt” 2022-23 
1. plads, ”Goddag fremmede” af Lisbeth Frank 
2. plads, ”Træt lille munk fra Tiksey klosteret” af Alf Aagaard 
3. plads, ”Emma på gåtur” af Alf Aagaard 
4. plads, ”Sød pige fra Photoksar” af Alf Aagaard 
5. plads, ”Broder” af Tage Christiansen  

Så starter vi Foto, Tage 
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Konkurrencer 
Konkurrence  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev: Glas 3 07. december 17. januar Herlev 

Travel (papir) Natur
(digital) 

28. februar 11. april Herlev 

Region Nord: Papir 2 31. januar 7. marts Borup Kulturhus 

Herlev: Glas 4 31. januar 7. marts Herlev 

Region Nord: serier 07. marts 25. april Fotoakrobaterne  
Årets billede 21. marts 25. april Herlev 

Fotoduel ”Arkitektur” 18. april 11. maj Frederikssund 

Store billeder papir  
Eksperimental digital 

02. maj 06. juni Herlev 

SDF Den Nationale ??. maj Efterår ???? 

Herlev: Glas 1 06. juni 29. august Herlev 

Frederikssunds Fotorally 2. september ???? Frederikssund 

    

Husk at deltage i klubbens konkurrencer og øvrige 
arrangementer. Du er med til at skabe Herlev Foto-
klub, uden dig ingen klub. 

Isfugl Foto, Tage 
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3. januar – Foredrag fra egne rækker – En rejsefortælling i bil-
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. januar – Dommer for en aften.  
Vi lege dommer for en aften. De medlemmer, som vil prøve kræfter 
med at kommentere billeder, får en håndfuld udleveret og skal for 
åben skærm udvælge det bedste og fortælle hvorfor, det er bedre 
end de andre.  
 
17. januar – Bedømmelse af glas 3. 
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. januar – efterkritik af Glas 3.   
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. 
 
31. januar – Mads Peter Iversens fantastiske naturbilleder . 
Uwe viser os nogle af Mads Peter Iversens fantastiske naturbille-
der. Hans billeder er meget ud over det sædvanlige, båder hvad 
gælder æstetik, lys og dramatik. Mads har rejst med sit kamera 
mange steder i verden, hvilket vi får at se. Hvert billede rummer et 
eventyr af detaljer, og de er fantastiske til at formidle naturens stor-
hed. Uwe vil fokusere på Mads’ billeder fra Norge/Lofoten.  
Husk aflevering til Glas 4 og til Region Nord Papir 2. 
 

Program for foråret 2023 

Husk at betale dit kontingent, uden 
penge duer det ikke. 
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7. februar – Lys i vintermørket – en fotoudflugt til 
”Copenhagen Light Festival”  
Copenhagen light festival er en årlig tilbagevende lysfestival, der 
transformerer det stille og kolde vintermørke til en særlig fejring af 
lyskunst, lysdesign og lysende oplevelser i de indre af København. 
De mange værker lyser både himmel, havn, bygninger op og giver 
gode muligheder for fotografering af smukke spejlinger i kanalernes 
vand. Vi mødes ved ankeret i Nyhavn kl. 19:00. 
 
14. februar – Brug af Lightroom Classic version 12.  
Niels vil fortælle om brug af Lightroom Classic (LR). Det vil omfatte, 
hvordan billeder hentes, aktiveres, redigeres, printes og eksporte-
res. Redigering omfatter bl.a. brug af masker. Selvom du ikke bru-
ger LR, så er jeg sikker på, du kan lærer noget om workflow, og 
hvem ved, måske får du lyst til at bruge LR. 
 
21. februar – Aflyst – pga. udflugt dagen efter. 
 
22. februar – Vi besøger den verdensberømte fotoudstilling: 
”Wildlife Photographer af the year”  
Den årlig tilbagevendende fotokonkurrence – verdens største og 
naturfotografens svar på en Oscaruddeling. 100 billeder kåret i 
2022, blandt 40.000 indsendte billeder, udstilles på Statens Naturhi-
storiske Museum, Øster Voldgade 5-7, København.  
Vi mødes kl. 19:00 foran indgangen og entré koster 105 kr. 
 
28. februar –Rediger det/de samme billeder.  
På Dropbox ligger 5 billeder af forskellig karakter. Billederne ligger 
som TIFF-filer, og kan således indledningsvis behandles i RAW 
konverter eller direkte i et billedbehandlingsprogram. Vi har hver 
især inden i aften hjemme forsøgt os med billedbehandling af et 
eller flere af billederne. Skal billedet forvandles til noget smukt, un-
derligt eller er der kreative ideer til at skabe noget spændende, det 
er op til dig. Vi diskuterer, ser på de forskellige ideer og løsninger.  
Udvælgelse af billeder til Ølstykke  Husk at autor til valgte bil-
leder skal være tilstede 21. marts i Ølstykke . 
Husk at aflevere billeder til Travel (papir) og Natur (digital) kon-
kurrencerne. 
 
 

07. feb. til 28. feb. 

Endnu et godt blad fra redaktøren. 
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7. marts – Bedømmelse af glas 4.  
Så er det tid til sæsonens sidste Glas konkurrence, hvor en ekstern 
dommer vil bedømme vores billeder. Vi vil spændt lytte til domme-
rens oplevelse af vores billeder, mens vi vil nyde synet af dem. Det 
er vild spændende om placeringerne fra den sidste glaskonkurrence 
har indflydelse på den endelige afgørelse af, hvem der skal være 
årets fotografer i denne sæson. 
Husk aflevering til Region Nord Serier.  
 
7. marts – Bedømmelse Region Nord Papir 2 
Bedømmelsen falder sammen med vores egne glas 4. Det foregår i 
Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup og arrangeres af Køge 
Fotoklub. 
 
14. marts - Efterkritik af glas 4 billeder.  
I aften tager vi selv de billeder, som Glas 4 dommeren ikke placere-
de, under kærlig behandling. Det bliver en aften, hvor meningen 
med billeder åbenbares og der bliver givet feedback til autor. 
 
21. marts – Vi øver os i at kommentere Ølstykkes billeder.  
Vi har modtaget og uddelt billederne fra Ølstykke Fotoklub. Næste 
uge skal vi gennemføre den fælles billedbedømmelse. I aften øver 
vi os i at give en konstruktiv og positiv kommentering af deres bille-
der. Måske vi i fællesskab vil se en skjult mening, en sjæl, eller bare 
et teknisk fremragende billede. 
Husk aflevering af året billede. 
 
28. marts – Fælles billedbedømmelse med Ølstykke Fotoklub. 
Så tager vi til Ølstykke sammen med den samling billeder de levere-
de til os, Vi skiftes til at trave op til tavlen og kommentere et billede, 
og svare på de spørgsmål, som uvægerligt vil opstå hos den, der 
har skabt det værk, som bliver kommenteret.  
NB. Det foregår i Ølstykke — Udlejrevej 13 B. Ølstykke. 
 
4. april – Påskeferie. 
 

07. mar. til 04. apr. 

God påske, husk at få taget en masse bil-
leder til de kommende konkurrencer. 
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11. april – Bedømmelse af Travel og Natur. 
I aften får vi bedømmelsen af Travel og Natur. Det bliver spændende 
at høre, hvordan dommeren har oplevet og vurderet vores billeder og 
hvem der mon bliver vinderne? 
 
18. april - Rejse til Lofoten og indstilling af billeder til duellen med 
Frederikssund Fotoklub. 
Lise og Uwe rejste igen i efteråret 2022 til Lofoten. Lofoten er en 
øgruppe i Nordnorge på højde med Narvik. Lofoten er blevet en lokali-
tet som natur og landskabsfotografer valfarter til. I aften vil de fortælle 
om turen, forberedelserne/valg af rejsetidspunkt og ikke mindst vise 
billeder. 
Husk, at i aften skal I medtag kandidatbilleder til vores traditions-
rige duel med Frederikssund Fotoklub. Emnet for årets duel er 
‘Arkitektur’. Vi må tage os sammen, så vi igen kan slå Frederikssund 
efter et par år, hvor de uheldigvis har vundet. 
 
25. april – Bedømmelse af ”Årets billede.” 
I aften afsløres de placeringer, som 3 uafhængige dommer har givet 
vores billeder til ’Årets billede’ konkurrence. Deres samlede vurdering 
vil føre os frem til, hvem der skal være vindere af ’Årets billede’ i sæ-
son 2022-23. 
 
25. april – Bedømmelse af Serier i Region Nord. 
Bedømmelsen falder sammen med vores egen bedømmelse af Årets 
billede. Det foregår og arrangeres af Fotoakrobaterne, som holder til 
på Pilehaveskolen, Horsbred 197, 2625 Vallensbæk. (Det bliver meldt 
ud senere, hvis bedømmelsen foregår i et andet lokale.) 
 
2. maj – På tur med Street fotograf Lassina Badolo  
Der hersker ingen tvivl om, at Lassina Badolo tager nogle fine billeder, 
som er ud over det sædvanlige. Han er en mester i at fange nerven i 
en situation - næsten altid med mennesker indblandet, samtidig med 
at skildringen er både æstetik flot og dramatik. Lassina Badolo vil dele 
ud af sin fotografisk erfaring.  
 
Husk der er aflevering af hhv. store papirbilleder (max 50x70 cm) 
og digitale eksperimental billeder. 
 
Husk også aflevering til ”Den Nationale”. Afleveringsfrist er ikke 
offentliggjort endnu (januar 2023), men det plejer at være i starten 
af maj.  

11. apr. til 02. maj. 
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9. maj – Gæst i klubben: Virtuelt fotoforedrag med Leif Alveen, 
Aalborg. 
I aften skal vi på virtuel rejse til Aalborg og videre ud i verden, for at 
møde den dygtige fotograf og hans spændende billeder. Leif er 
medlem af fotogruppen Stella Polaris og fik en flot 3. plads i Den 
Nationale 2022. Han vil vise og fortælle om nogle af sine mange 
billeder –alt fra rygende vulkaner over gribende portrætter til vilde 
cityskabes. Foredraget skulle have været vist i september 2022, 
men måtte aflyses pga. klubbens flytterod og tekniske problemer 
hos os, men denne gang har vi forhåbentlig fået styr på det hele, så 
glæd jer til nogle forrygende billeder.  
 
Efter foredraget laver vi: De sidste forberedelser til duellen på 
torsdag den 11. maj mod Frederikssund Fotoklub. Evt. aftale 
fælles kørsel. 
 
11. maj – Fotoduel med Frederikssund Fotoklub – hos dem.  
NB: Det er en torsdag. Adressen er Pedersholm, Roskildevej 161A, 
3600 Frederikssund og det starter 19:30. Husk flag, båthorn, klap-
hat, sikkerhedssko m.v. HERLEV RULES. 
 
16. maj – Udflugt til Smørmosen.  
Mødested: Klauzdal – Klausdalsbrovej 336 kl. 19.00!  
Flere af Herlev Fotoklubs fotografer har allerede besøgt dette områ-
de til både fugle- og landskabsfotografering. Nu tager hele klubben 
på en udflugt til dette smukke naturområde. Fra et fugletårn er der 
en fin udsigt over moseområdet. Vi fortsætter over til ”Træbanken”, 
hvor et stort antal forskellige træsorter er repræsenteret. Den ligger 
på en bakke med flot udsigt over landskabet. Medbring selv drikke-
varer så vi i fællesskab kan slutte aftenen af med fælles hygge. 
 
23. maj – Generalforsamling.  
Generalforsamlingen afholdes i vores lokaler på Tornerosevej, start 
kl. 19:30. Kom og gør din indflydelse gældende. Traditionen tro by-
der kassereren på en drink til alle fremmødte der ikke er i restance. 
Det er i aften årsglassene uddeles til årets fotograf og for årets bil-
lede, samt pokalerne for portræt, natur monochrome. 

09. maj. til 23. maj 

 

 

Husk at deltage 

 

 altid et godt 
 arrangement. 



21 

 

30 maj – Billeder fra Tages Turist - Light. 
Tages Turist har igen været på fototure rundt omkring - primært på 
Sjælland, og det er der kommet vældig mange gode billeder ud af. I 
aften ser vi på nogle af de bedste billeder, som autorerne har valgt 
at dele med os, og vi kommer nok også til at høre lidt fra deres op-
levelser på turene. NB. Hvis du har deltaget i nogle af turene, så 
må du gerne oploade billeder til en mappe i Dropbox, så vil Tage og 
Jes koordinere visning af billederne. 
 
6. juni – Bedømmelse store billeder og eksperimental. 
I aften skal vi have gang i de store armbevægelser, ikke mindst for-
di vores store billeder skal bedømmes. Spændingen bliver ikke min-
dre af, at vores eksperimental-billeder også skal bedømmes. Det 
bliver en stor aften.  
Husk aflevering til Glas 1 (sæson 2023-24)  
 
Lørdag 10. juni kl. 14:00 – Fototur med hundevæddeløb - 
dansk derby - finaleløb for Grayhounds. 
En foto udflugt med fart og spænding og udfordrende fotografering. 
Der vil være mulighed for at prøve kræfter med fotografering under 
løbet og efterfølgende ved besøg hos hunde og deres ejer.  Der er 
gratis parkering og gratis adgang og mulighed for at købe mad og 
drikke. Vi mødes kl. 14:00 ved indgangen til Kallerupbanen – Dan-
marks ældste hundevæddeløbsbane fra 1968 – beliggende Kalle-
ruphaven 2, 2640 Hedehusene.  
 
13. juni – Sommerafslutning. 
Som sæsonafslutning inden sommeren mødes vi på ”Reffen” på 
Refshaleøen. Her er mulighed for en tur rundt på det gamle værfts-
område med sine mere eller mindre patinerede bygninger. Desuden 
kan vi afslutte sæsonen med noget at spise og drikke på madmar-
kedet. Vi håber på hæderligt vejr. Da vi besøgte ”Reffen” for år til-
bage endte det i et enormt torden- og regnvejr (lidt for voldsomt til 
at være fotogent).  
Mødested Havebussens stop på Reffen, klokken 19:00. 
 
20. juni – Bestyrelsesmøde.  

30. maj. til 20. jun.  

Så starter sommerferien 
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15. august – Feriebilleder.  
I aften har vi hyggeligt gensyn efter ferien. Vi ser feriebilleder (fra en 
eller anden ferie, og max 15)  
Opload dine fotos på dropboks eller medbring dem på et USB-stik. 
 
22. august - NYT OG GAMMELT - Fototur. 
Mødested: Fisketorvet foran Cinemaxx kl. 19.00!  
København er inde i en rivende udvikling både i nord og syd. I aften 
skal vi på en vandretur fra Fisketorvet til Havnebusstoppestedet Eng-
have Brygge. Turen går gennem et meget forskelligartet byggeri hvor 
nyt og gammelt mødes. Undervejs kommer vi forbi Skibbroen, som 
er et område hvor husbådene ligger side om side midt i et moderne 
beboelsesområde. VI slutter af ved stoppestedet Enghave Brygge, 
hvor ”Druknehuset” ligger. Her er indrettet en lille cafe (Anløbet), som 
byder på forskellige drikkevarer. Vi slutter af med en lille forfriskning, 
mens vi nyder udsigten over havneområdet. Vi tager havnebussen 
tilbage til Fisketorvet klokken 21:39. Husk rejsekort! 

 
29. august - Bedømmelse af Glas 1.  
Så starter bedømmelsen af en ny Glas sæson. Vi er meget spænde 
på, hvad dommeren har at sige til vores billeder. Hvem bliver vinde-
ren…. 
 
2. september - NB. Det er en lørdag - Frederikssund Fotorally. 
Der afholdes det traditionelle fotorally i Frederikssund. Kl. 09.00 åb-
nes dørene og der kan købes kaffe og brød, emnerne offentliggøres 
og så kan der fotograferes fra kl. 10.00 til kl. 13.00.  
Foreningscentret Pedersholm, Roskildevej 161 A, 3600 Frederiks-
sund. Info om aflevering og bedømmelse oplyses senere.  
 
5. september – Efterkritik af Glas 1.  
I aften har vi chancen for at kloge over de billeder der ikke fik en pla-
cering blandt de første 25 af dommeren.  
Husk aflevering til Glas 2. 

15. aug. til 05. sep. 

Så er det igen lykkedes for bestyrelsen, 
at få endnu et godt program klar. 
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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: Tornerosevej 58, 2730 Herlev 

—–———————————————————— 
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. 
 5154 9819; 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 



1. plads, glas 2, digital På vej op” af  Preben J Madsen 

Bagsiden 

2. plads, glas 2, digital, ”2 gange 3” af Lasse T Nielsen 


