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HERLEV FOTOKLUB 

Årets billede digitalt ”Mod Lyset” af Jes Jessen 
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Sikke der er in-
vesteret i klub-
ben, efter at vi 
lagde op for 
sommerpausen. 
Ud over det 
kæmpestore 
fjensyn, der kom 
til i foråret, har vi 
nu fået en kæm-
pestor printer og 
ny superhurtig 
PC om bord. Det 
bliver rigtig 
spændende at 

se de kæmpestore billeder, der 
kommer ud af investeringerne. 
 
Men ud over de store investerin-
ger, som allerede er sket, så er 
der i retning fremad udsigt til en 
rigtig spændende sæson med 
både udflugter, konkurrencer, 
teknik og gæster. Vi skal på en 
lørdags-havnerundfart sammen 
med vores svenske venskabs-
klub, Höganisserne, og så skal vi 
også ud og sejle med kunstskibet 
Arken og se på deres van Gogh 
og hvad de ellers har om bord. 
Ud over, at vi selvfølgelig skal 
med til SDF’s landsmøde til okto-
ber i Odense og på en mørk nat-
tetur i den indre by.  
 
Teknikken handler især om den 
nye printer, men også lidt om 
praktiske fifs og om ægte, gam-
meldags fototeknik. Konkurren-
cerne omfatter blandt mange 
andre den klassiske disciplin 

”Monokromt papirbillede” og des-
uden en åben konkurrence - dvs. 
alle kan sende billeder ind - hvor 
vi har sat et rigtig bredt emne 
”Liv i byen”. Så der er udsigt til 
adskillige dejlige bedømmelser, 
flere af dem kombineret med, at 
vi selv giver kommentarer og 
gode råd til de ikke-antagne bille-
der på den følgende klubaften 
med efterkritik. Og vores gæster 
bliver virkelig spændende, for der 
er hele to hemmelige gæster i 
programmet. 
 
Hvis vi kigger agter ud, kan vi 
stadig glæde os lidt over den 
vældig vellykkede duel i Frede-
rikssund og det gode arrange-
ment med fælles billedbedøm-
melse i Ølstykke. Vi kan også 
glæde os over, at udstillingen på 
Herlev Bibliotek med temaet 
”Puls” er gået godt og uden ska-
der, selv om billederne hang i 
skummel belysning. Og vi kan 
glæde os over, at der var godt 
vejr på alle de planlagte udflug-
ter / fototure i foråret, selv om der 
ikke var nogen traner i Pulken.  

Ship            
   Ohøj !!!
Sikken et far-
vand at navi-
gere i. 

Udkigstønden 
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Referat af Generalforsamlingen 22. maj 2018 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning  
    Billedsekretærens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af  

kommende års kontingent. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.  
6. Eventuelt. 

 
Der var 24 medlemmer tilstede, heraf alle 5 fra bestyrelsen og beg-
ge suppleanter. 
 
Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med ak-
klamation. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var ind-
kaldt med lovligt varsel. Herefter gav han ordet til formanden. 
 
Ad 2.  
Formanden, Uwe, indledte med at takke alle medlemmerne for den 
fortsatte opbakning til klubben og dens aktiviteter. Medlemstallet 
har i perioden været svagt stigende, og er fortsat nogenlunde kon-
stant omkring de 30. Året blev i høj grad præget af, at afdelingsbe-
styrelsen i november meddelte, at vi skulle flytte til april, fordi loka-
lerne skulle bruges af andre. Bestyrelsen holdt et møde med dem 
lige efter nytår, hvor vi blev enige om, at vi kan blive boende mod at 
Herlev Kommune får mulighed for at bruge lokalerne i dagtimerne. 
Vi har nu ryddet ud i baglokalet, så der er plads til kommunens folk 
og deres printer mv., og de har fået en nøgle. Desuden har vi fået 
fast internet, og der er blevet gjort rent, så det er en meget lykkelig 
løsning, og vi tør igen se fremad.  
 
Formanden takkede Henning og Alf for at have ryddet op i klub-
bens digitale profil, og han bad Henning uddybe det. Hjemmesiden 
er nemmere at overskue og med en jævnligt opdateret forside. Det 
er Henning og Alf, der kan lægge nye ting på hjemmesiden. Face-
book-siden er en lukket gruppe, som bestyres af Alf; han giver tilla-
delse til alle, der beder ham om det, og de kan alle slå noget op på 
Facebook-siden. Alle andre kan se, hvad der er på siden, men man 
kan ikke tilføje eller kommentere noget, med mindre man er med-
lem af gruppen. De to medier er klubbens reklame-søjle i omverde-
nen. Dropbox er beregnet til opload til konkurrencer og til emner 



4 

eller udstillinger, som klubben står for. Det er kun klubbens med-
lemmer, der kan se - og lægge noget i - Dropbox. Derfor er den og-
så et sikkert sted til medlemslisten - og maillisten. Det sidste af de 
digitale medier er maillisten, som man kan bruge til at sende oplys-
ninger, spørgsmål o.l. direkte til alle medlemmerne.  
 
Efter redegørelsen takkede formanden Alf for det velfungerende 
system til at registrere billeder i de interne konkurrencer, og i øvrigt 
for indsatsen som billedsekretær. Og han takkede Joan for at lave 
marmelade og bage boller ind imellem, og for hendes indsats gen-
nem mange år med at holde kontakten til Region Nord og gå til regi-
onens årsmøde. Den funktion har René fået overdraget nu. Endelig 
takkede formanden Tage både for den fortsatte indsats med klub-
bladet - som nu udelukkende udkommer digitalt, og ikke mindst tu-
sind tak for det store arbejde med at arrangere ture i dagtimerne 
med ’pensionisterne’ under firmanavnet Tages Turist. Han bad Ta-
ge fortælle om det. Tage kunne berette, at firmaet netop var lukket, 
fordi der var meget arbejde med at forberede og prøve-gå turene, 
og kun få deltagere. Men markedet er åbent, og både han og alle 
andre kan frit invitere andre fra klubben med på en tur ud i det blå. 
De, der kan være med på ture i dagtimerne, har et ”P” ved deres 
billede i den illustrerede medlemsliste. 
 
Formanden vendte tilbage til sin beretning og nævnte, at vi fortsat 
er i god kontakt med Herlev Bibliotek. I oktober havde vi en flot, lille 
fotoudstilling om temaet ”Mørke”, og desuden et åbent arrangement 
om natfotografering, suppleret med en byvandring i mørket, som 
flere af de interesserede gæster var med til. Næste udstilling er i 
juni, og her er temaet ”Puls”.  
Ud over klubbens interne konkurrencer, som billedsekretæren om-
taler senere, har vi deltaget i alle Region Nords konkurrencer og i 
SDFs Den Nationale. Her blev vi placeret på en 8. plads, og det er 
den bedste placering i mange år. Det var hele 10 af medlemmerne, 
som stod for de i alt 24 antagelser - der var dog ingen af antagel-
serne, som gav medalje eller diplom til de dygtige. Uden for point-
ræset fik Jørgen guld, bronze og to diplomer i ”Lyd-billede” og et 
diplom i ”Det helt fri billede”. I modsætning til det flotte resultat i Den 
Nationale, var klubben ikke i top-10 i Region Nord’s tilsvarende po-
int-ræs. 
 
Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund vandt vi igen i år, 
også denne gang med en pæn margin, med emnet 
”Menneskeskabte konstruktioner”. Nu er det vores tur til at udfordre 
dem med et taktisk smart emne. Det er nu femte gang, vi udveksler 
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10 billeder med Ølstykke Fotoklub og holder en fælles bedømmel-
se / kommentering, så nu er det en fast og god tradition. Ved næste 
fælles bedømmelse, som skal ske hos os, skal vi nok lægge mere 
vægt på, at de, der afleverer billeder til bedømmelsen, også kom-
mer til det fælles arrangement, så vi kan få nogle bedre diskussio-
ner. 
 
Sæsonen har budt på det sædvanlige mix af teknik, visning af bille-
der, og bedømmelse af konkurrencer samt en hel del udflugter. 
Teknikken har budt på langtids-eksponering med sorte filtre, mobil-
telefonen som kamera, gode portrætter og foto-reportage, og foto-
bøger hos CEWE (med rabat!). Ud over bedømmelserne har vi 
holdt fast i at give efter-kritik til de ikke-antagne billeder i klubkon-
kurrencerne på en efterfølgende klubaften. Det er mere nødvendigt 
end tidligere, for vi får kun dommerens kommentarer til de 25 bedst 
placerede billeder, og der deltager jævnt hen dobbelt så mange 
billeder i konkurrencerne. 
 
Vi har i bestyrelsen forsøgt at følge op på de tanker og ideer, der 
blev luftet på generalforsamlingen sidste år. Søren har arrangeret 
en spørgeskemaundersøgelse, som både omfatter medlemmernes 
ønsker til arrangementer i klubben og det fotoudstyr og -
programmer, man har. Søren fortalte, at undersøgelsen ligger som 
Excel-ark i klubbens Dropbox, og man er velkommen til at kigge i 
den. Meningen med den lange udstyrsliste er, at man kan se, hvilke 
andre der har samme kamera som man selv og udveksle erfaringer 
om både kamera og optik. Og spørgsmålene om emner til klubakti-
viteter er dels tænkt som inspiration for bestyrelsen, når den lægger 
program, dels som indgang til at finde ligesindede blandt medlem-
merne, så man kan tage kontakt og foreslå fælles aktiviteter.  
 
Uwe fortsatte med at fortælle, at klubben jo havde købt et nyt fjern-
syn, og bestyrelsen har diskuteret indkøb af ny PC og en printer - 
det vender vi tilbage til. Henning har stået for en ny introfolder, som 
vi bl.a. kan lægge frem på biblioteket, og Jørgen holdt nogle introaf-
tener i vinter. Vi er ikke i mål med alle de gode forslag, men på vej. 
Formanden konkluderede, at det alt i alt havde været en ok sæson, 
og sluttede med en stor tak til alle og til bestyrelsen for det flotte 
arbejde. 
 
Der var hverken kommentarer eller spørgsmål til formandens fyldi-
ge beretning, men forsamlingen klappede ad den. 
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Herefter fik Alf ordet til billedsekretærens beretning. Ud over de fire 
glaskonkurrencer og den opsamlende ”Årets Billede”, har vi haft fire 
emnekonkurrencer: Portræt (digital); Photojournalism (papir), Krea-
tiv (papir) og Serier (papir). Dommerne i glaskonkurrencerne var: 
Fine Holten (KFAK, glas 1), Gitte Müller og Claus Carlsen 
(Downstairs, glas 2), Jes Lyngsie (Negativ Roskilde, glas 3) og 
Jens K.L. Jørgensen (Glostrup FK, glas 4). Årets billede blev be-
dømt af Bjarne Skov, Mads Henriksen og Michael Dyrberg fra Køge 
FK. I alt 201 papirbilleder og 259 digitale billeder har deltaget i de 
fire glaskonkurrencer. De store præmieglas blev uddelt til: 
René (Årets fotograf, papirbilleder. Foran Tage og Alf) 
Niels (Årets fotograf, digital. Foran Alf og René) 
Alf (Årets papir-billede ”Morgendis”. Foran billeder af Jes og Søren) 
Jes (Årets digitalbillede ”Mod lyset”. Foran billeder af Søren og 
Henning). 
 
Dommerne i emnekonkurrencerne var Bodil og Birgit fra Kronborg 
FK i Helsingør, som bedømte: 
Portræt (vundet af Jørgen med billedet ”Marie”), og 
Photojournalism (vundet af Børge med billedet ”Frygtskaber”) 
Og Mette Andersen, som bedømte: 
Kreativt (vundet af René med billedet ”Havnedrømme”), og 
Serier (vundet af Jørgen med serien ”Højmose”). 
 
Der blev også klappet af billedsekretærens beretning, og så gik diri-
genten videre til pkt. 3. 
 
Ad 3. Det var ikke lykkedes at få det trykte regnskab bragt med til 
mødet, så det blev i stedet fremvist på storskærm ved hjælp af Alf’s 
bærbare og klubbens internet. Kassereren, Jørgen, bemærkede at 
regnskabet viste et massivt underskud, fordi klubben havde inve-
steret i det nye TV. Ellers var budgettet nogenlunde fulgt, dog var 
der brugt flere penge til Region Nord-konkurrencerne, fordi der ikke 
var betalt for to af dem i forrige regnskabsår, så de var ekstra på 
her. Der var også bugt mere end planlagt til gaver, fordi både Lau-
rits (70 års fødselsdag), Torstorp Fotoklub (20 års jubilæum) og 
Carsten (klubbens første webmaster) var blevet betænkt.  
 
På et spørgsmål til, hvad vi skal gøre ved underskuddet, svarede 
Jørgen at pengene jo er brugt, men der er stadig en rigtig stor be-
holdning i banken. Da der ikke var flere bemærkninger, konkludere-
de dirigenten, at regnskabet var godkendt, og så blev der klappet. 
Herefter skiftede billedet til bestyrelsens forslag til budget, som hel-
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ler ikke kunne uddeles men også blev præsenteret på den store 
skærm. 
 
Bestyrelsen vil foreslå, at der indkøbes en ny PC til erstatning af 
den i skabet, inklusive abonnement på Photoshop og Lightroom, og 
desuden en stor printer - op til A2, og at anskaffelserne inklusive 
det nødvendigste tilbehør klares inden for en ramme på 25.000 kr. 
Med både uændret kontingent og alt andet uændret og i øvrigt sam-
me praksis som sidste år, vil der komme et underskud på knapt 
23.000 kr. Herved reduceres klubbens formue fra ca. 32.000 kr. til 
ca. 9.000 kr.  
 
Der var en livlig diskussion, især af forslaget om at anskaffe en prin-
ter til brug i klubben. Af konklusionerne kan nævnes: Jes, som skal 
være med til anskaffelserne, har indvilliget i at være ’vicevært’ for 
printeren, og brugen af den skal finansieres af brugerne. Printeren 
skal bo på skrivebordet i hjørnet af klublokalet, og den skal ikke bru-
ges imens vi har klubaften om andre emner. Til en begyndelse bru-
ges der originalt blæk fra Epson eller Canon, og kun nogle få papir-
typer, hvor der bliver lavet kalibrerede profiler til klubbens (nye) PC. 
En forespørgsel om deltagerne ville bruge den nye printer blev be-
svaret med håndsoprækning, som viste en meget stor interesse. 
Der var ikke spørgsmål om forslaget til ny PC, men derimod til, om 
Photoshop skulle være på engelsk eller på dansk, idet spørgeren 
gerne ville have dansk.  
 
Da dirigenten skønnede, at alle havde fået svar på deres spørgs-
mål, spurgte han om budgettet kunne vedtages, og så blev der 
klappet igen. 
 
Ad 4. Der var ikke fremsendt forslag inden vedtægternes frist, 7. 
april. 
 
Ad 5. Det var programsat, at der i år skulle vælges kasserer og ét 
yderligere medlem til bestyrelsen. Jørgen svarede på forespørgsel, 
at han godt ville stille op til nok en periode som kasserer, og så blev 
han valgt med akklamation. Alf, som var valgt ind på en étårig post 
efter Ninna, svarede, at han også var villig til at modtage genvalg, 
og så udbrød der igen udbredt bifald.  
 
Begge de to suppleanter, Jes og Søren, svarede at også de var 
villige til at stille op igen, og de blev også både applauderet og 
valgt. 
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I afdelingen for økonomi og finans blev Lise og Susanne genvalgt 
som revisorer og Niels genvalgt som revisorsuppleant. Det blev der 
også klappet af. 
 
Ad 6. Under ’Eventuelt’ fortalte Jørgen, at fotoklubben havde fået 
en aftale om at udstille billeder i ”Kunstcirklen”, som er kunstfor-
eningen for de ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi skal udstil-
le på 5. sal i rådhuset fra 9. oktober til 5. december, og de vil købe 
af de udstillede værker for et beløb på ca. 5000 kr. Jørgen viste 
billeder af lokaliteterne og nævnte, at der nok kunne hænge om-
kring 30 - 35 billeder i normalt klubformat, færre hvis nogen vil ud-
stille større billeder. Vi vil lave en klubaften til efteråret, hvor de, der 
har lyst til at være med i udstillingen, viser deres forslag, og så dis-
kuterer vi hvilke billeder, der skal tages med. Billederne skal være 
flotte og indrammede, men der er ikke et tema eller emne - bare 
billederne er kunst.  
 
Niels bemærkede, at håndklædet på klubbens toilet bare ikke du’r. 
Der er brug for en papir-løsning. 
 
Jesper nævnte, at der mangler noget undervisning i tips og tricks til 
billedbehandling, og Lisbeth nævnte, at hun gerne ville have noget 
konkret vejledning. Fra flere blev det bemærket, at vi er for mange 
på en almindelig klubaften til, at undervisning kan gennemføres i 
praksis. Det kan måske virke i mindre grupper på en 4 - 6 stykker, 
men i det store forum kommer der 100 forslag til hvordan det også 
kan gøres, og så skrider overblikket og pædagogikken. Henning 
foreslog, at vi kunne kombinere et program på en almindelig klubaf-
ten med et lille foredrag eller instruktion i en enkelt feature, fx frit-
skrabning. Uwe fortalte, at spørgeskemaundersøgelsen havde vist 
at der er almindelig interesse blandt medlemmerne for gæster og 
konkurrencer / billedkritik. Vores dommervejledning lægger vægt 
på, at dommeren giver kommentarer til de antagne billeder, og vi 
følger op med ’efterkritik’ til alle de ikke-antagne billeder. Hertil 
nævnte både Søren og Jesper, at der er brug for mere struktur på 
de aftener. De ender tit med, at alle snakker i munden på hinanden, 
og med at vi kommenterer vældigt på de første 5 billeder og sjofler 
resten. Men i aften havde disciplinen været god. Jørgen foreslog, 
at vi skulle sige tak til dirigenten, og så blev også Tage klappet af. 
Herefter erklærede han generalforsamlingen for afsluttet og takke-
de for god ro og orden. 
 
-ref. Jørgen 
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2. plads, digital glas 1 ”Hornbæk Strand” Niels M. Nielsen 

2. plads, papir glas 1 ”Guitar spil” Søren D Andersen 



10 

Tur til Sort Sol 

”Tages Turist Light" planlægger tur til Sort Sol i Sønderjylland. 
Hvis man ikke lige har fri i de forslåede dage, kunne man måske 
tage sig en fridag eller to, man kan selvfølgelig tage sin bedre halv-
del med på turen. 
 
Vi kører hjemmefra torsdag den 27. september og mødes ved 
Kammerslusen i Ribe, Bjerrumvej 34, 6760 Ribe, mellem 11.00 og 
12.00. Vi spiser her vores medbragte mad.  Vi ser på slusen, diget 
og marsken i området, herefter kører vi ind til Ribe by og ser nær-
mere på den. 
 
Hen ad eftermiddagen kører vi ca. en time sydpå, til Rudbøl Græn-
sekro, hvor resten af eftermiddagen og aftenens arrangementer 
udgår fra: Tur til Sort Sol med guide, aftenmad og overnatning.  
 
Næste dag (eller dages) arrangementer kan vi tage en lille snak om 
og se, hvad der er interesse for. 
 
Se priserne og book her http://rudbol.dk/tilbud/   
Priser hentet fra nettet, derfor med forbehold. 
25,00 kr. for en guidet Sort Sol tur, hvis man overnatter og spiser 
aftensmad.. 
1 overnatning med halvpension 629,00 
2 overnatninger med halvpension 1098,00.  
Priserne er per person i delt dobbeltværelse. 
 
Arrangementet er tænkt ret fleksibelt: 
 1. Man kan køre derover den 27. sep. og deltage i arrange-
      mentet (Sort Sol turen koster nok noget mere, hvis man        
      ikke bor på hotellet) og køre hjem samme aften.  
 2. Man kan køre derover den 27. sep. og overnatte og køre           
      hjem den 28. sep.      
 3. Man kan køre derover den 27. sep. og overnatte 2 gange 
     (og ser evt. Sort Sol 2 gange) og køre hjem den 29. sep.
 4. Man kan måske finde andre kombinationer. Det eneste 
     faste er guided Sort Sol aftentur den 27. september med 
     udgangspunkt fra Rudbøl Grænsekro. 
 
I bedes selv sørge for reservation af hotel og Sort Sol.  
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Da det er et godt stykke hjemmefra må vi tale om at organisere 
samkørsel. Derfor er det nødvendigt, at arrangøren (Tages Turist 
Light, tc@tagec.dk) ved, hvem der deltager. Så må vi se, om det 
Kan gå op i en højere enhed, da alle måske ikke skal ud og hjem 
samme dag. 
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HFP på tur (Tages Turist) 

Da vi startede med HFP på tur (Tages 
Turist) var der pæn deltagelse, men 
efterhånden som tiden gik, blev der fær-
re deltagere. Selv om jeg hyggede mig 
med at arrangere turene, syntes jeg 
efterhånden, at den arbejdsindsats jeg 

lagde i det, i forhold til antal deltagere, var for stor. Jeg valgte derfor 
at stoppe med arrangementerne, (Tages Turist, gik ”konkurs”) Vi 
nåede da flg. ture inden, Københavns Havn, Dyrehaven, Mølleåen, 
Vestamager, Flyvergrillen, Solbjerg Engsø, Gilleleje Havn, Gundsø-
magle Sø, Tystrup Bavelse Sø, Fyledalen i Sverige, Saksfjed Hyl-
dekrog, Vaserne ved Furesøen, Flyvestation Værløse og Køge By 
og Havn. 
 
Efterfølgende er vi nogle stykker som har været på flg. ture, Korev-
lerne ved Sejerø Bugten, Skarresø Vestsjælland, Faxe Kalkbrud, 
Skejten på Lolland. 

 
Efter at have sundet mig og tilført Ta-
ges Turist en masse ny energi, bl.a. 
ved indtagelse af ”Red Bull”, har jeg 
rekonstrueret det til Tages Turist Light. 
Dvs. at der igen arrangeres ture, dog 
under en mere simpel recept: at der nu 

kun opgives et mødested og tidspunkt, så er det bare at møde op 
hvis man har lyst til at deltage, og herfra finder vi ud af, hvilken vej 
vi skal gå og lader tingene ske og dagsformen samt de ønsker der 
er afgøre, hvilken vej vi går. 
Første tur under det nye koncept gik til Frilandsmuseet i Lyngby, 
hvor vi fik en god eftermiddag ud af det, med en masse billeder og 
hyggeligt samvær i et fantastisk vejr. 
Jeg vil indtil videre fortsætte med at arrangere ture på denne måde, 
hvor dem, som deltager på turene også får størst indflydelse på 
hvor vi tager hen, og på hvilken ugedag det skal foregå, herefter 
bliver de øvrige på min mailliste inviteret med. 
Maillisten er den, som jeg hidtil har brugt under Tages Turist, hvis 
man ønsker at komme på denne liste kan man sende en mail til 
mig, tc@tagec.dk 
 
TC 
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Tystrup Bavelse Sø 

Frilandsmuseet 



14 

Tages Turist og Lasse havde i maj måned arrangeret en tur til Chri-
stiansø. Lørdag tog vi med Bornholmer Bussen til Ystad, derefter 
færgen til Rønne og en lokalbus til Gudhjem. Efter vi var indkvarte-
ret på Gudhjem Hotel, samles vi os over en hyggesnak og en kop 
kaffe i hotelles gård. Herefter blev fotogrejet taget ud af kufferterne 
og så stod den på fotojagt i Gudhjem. Vi startede i flot solskin, men 
hen under aften kom havgusen ind over, hvilket ikke gjorde bille-
derne mindre spændende. Aftensmaden blev indtaget som buffet 
på røgerriet, der var en masse forskellige former for dejlig fisk at 
vælge imellem. 
Søndag morgen, morgenmad på hotellet og kl. 10.00 sejlede vi 
mod Christiansø, jeg tror det er første gang jeg oplever Østersøen 
så rolig, så vi nød turen derover, hvor vi kom forbi flere sæler og 
alke, en flot fugl, der med lidt god vilje ligner en pingvin i minifor-
mat. 
Vi blev indkvarteret på Gæstgiveriet, og herefter med fotogrejet 
over skulderen var vi ude at se på nærmiljøet og Frederiksø. Fro-
kosten var lidt godt fra købmanden. Især på Frederiksø var der 
mange edderfugle med æg og ællinger, fra bitte små til lidt større. 
Man skulle passe på hvor man trådte, da de havde reder alle muli-
ge og umulige steder. 
Aftenmaden blev indtaget på Gæstgiveriet, herefter en slapper og 
så stod den på solnedgang. 

Mandag morgen stod den på foto af solopgang, vi så himlen blive 
rød over horisonten og at den røde ildkugle stod op af Østersøen, 
flot var det, mit første billede er taget kl. 03.17, så vi var meget me-
get tidlig oppe. 
Vi besøgte Store Tårn som var nyrenoveret, der er bl.a. udstillinger 
og man kan skyde skibe ned med gamle kanoner på skærmen og 
flot udsigt over øerne på toppen, herefter besøgte vi Lille Tårn som 
indeholder en masse ting fra ”gamle” dage, bl.a. fiskegrej og kano-
ner med kugler. Om aftenen efter spisetid stod den igen på solned-
gang over Østersøen. 
Tirsdag sprang vi solopgangen over, vi  trissede lidt rundt hver for 
sig og sammen og fik de sidste skud i kameraet inden vi vendte 
næsen hjemad kl. 14.00. 
En god tur hvor motiverne bl.a. var spændende bygninger, klipper, 
frøer, skibe, edderfugle med ællinger i massevis, måger, skorstene 
mm.          TC 

Tur til Christiansø i maj måned 
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Købmanden på Christiansø 

Christiansø frø med to balloner 
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 Tranetur 2018 til Pulken, Sverige 
Svedende i sommervarmen er det svært at huske, at det tidlige for-
år var koldt. Det fik uventede konsekvenser for den traditionsrige 
årlige tranetur til Pulken. Mere om det senere. 
 
Lørdag den 7. april tog Lise, Uwe, Joan, Tage og Susanne til Sveri-
ge, først lidt op ad dagen, da tranerne erfaringsmæssigt er talrigest 
til stede sen eftermiddag ved fodringstid; men vi skulle blive kloge-
re… 
 
Jeg havde lånt et fint fugleobjektiv, så jeg kunne få nogle flotte tra-
nebilleder og vurdere, om det skulle være mit næste objektiv, så 
der var høje forventninger, også selvom traneantallet på Carl Chri-
stian Toftes hjemmeside ikke var imponerende højt. Jeg havde og-
så set en enkelt flok traner over Glostrup. Det plejer at være et godt 
tegn. 
 
Der var lidt tyndt med traner, da vi kom; men storken gik i enge,      

                                                                                               
                                                 
                                                             
 
og Joan havde bagt en dejlig 
kage med banan og chokola-
de uhm... 
 
 
 
 

Der var stadig god tid til fodring; men ak og ve! De svenske bønder 
er åbenbart ikke så store naturelskere, som vi har gået og troet!  
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På grund af det kolde forår, havde de endnu ikke sået på markerne, 
og så havde de haft muldvarpen oppe og vende; men skyndt sig at 
gemme den langt væk igen: For når deres egne tilsåede marker 
ikke skulle beskyttes mod traner, var der jo ikke grund til at ofre 
penge på at fodre traner...  
Konsekvensen var, at tranerne, der i forvejen var sent på den pga. 
af kulden, ikke landede ved Pulken om aftenen. Øv!  
 
Måske kan vi håbe på, at bønderne indfører betaling fra turisterne 
fra næste år. Hvis de vel at mærke bruger indtægten til køb af tra-
nefoder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På hjemvejen kom vi dog forbi en mark med traner. Så alle fotogra-
fer kom ud af bilerne, uden at smække med dørene, og fik et par 
skud. 
 
Næste år kommer  vi tilbage igen. Noget af det charmerende ved 
naturen er, at man aldrig ved præcist, hvad man får. F.eks. var der 
slet ingen tåge på denne Sverigestur; men masser af godt fotosam-
vær.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traneturen 2017. Det var andre tider. 
 
Susanne.  
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Resultater 

Årets resultat, Papir 
96 Rene Wedel 
95 Tage Christiansen 
93 Alf Aagaard 
79 Niels M. Nielsen 
74 Jes Jessen 
72 Uwe Hess  
67 Søren D. Andersen 
60 Jørgen Jakobsen 
58 Susanne Sørensen 
56 Lisbeth Frank 
39 Lise Aagaard 
17 Preben H Presmann 
11 Nina Kiel Nielsen 
06 Laurits A. Hansen 
05 Orla Hermansen 
04 Carl C. Lauridsen 
03 Finn B  Andersen 
03 Karin Hammerum 
  
  
  
  
  

Årets billede, Papir 
01 Alf Aagaard 

02 Jes Jessen 
03 Søren D. Andersen 
04 Alf Aagaard 
05 Tage Christiansen 
06 Rene Wedel 
07 Jørgen Jakobsen 
08 Alf Aagaard 

Årets resultat, Digital 
91 Niels M. Nielsen 

86 Alf Aagaard 
83 Rene Wedel 
81 Henning Gustafsson 

78 Jes Jessen 
76 Søren D. Andersen 
69 Børge Klit Johansen 

64 Ilse Lausten 
60 Tage Christiansen 
58 Lisbeth Frank 
48 Carl C. Lauridsen 
48 Susanne Sørensen 

39 Lasse T Nielsen 

37 Jørgen Jakobsen 

34 Karin Hammerum 

28 Laurits A. Hansen 

25 Carsten Lankjær 

21 Finn B Andersen 

10 Preben H Presmann 

21 Janne Bjarnholt 

  

28 Orla Hermansen 

Årets billede, Digital 
01 Jes Jessen 
02 Søren D. Andersen 
03 Henning Gustafsson 
04 Niels M. Nielsen 
05 Tage Christiansen 
06 Rene Wedel 
07 Henning Gustafsson 
08 Jørgen Jakobsen 

G 
O 
D 
T 
 

G 
Å 
E 
T 
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Region Nord 
I perioden 2017-18,  
 

Papir 1, Herlev indleverede 10 billeder, Rene og Alf havde hver et 
billede antaget.  
 

Digital, Herlev indleverede 12 billeder, Rene fik et antaget. 
 

Papir 2, Herlev indleverede 8 billeder, Jørgen fik et antaget. 
 

Serier, Herlev indleverede 6 serier, Tage fik en antaget. 
 

Pokalen, blev for andet år i træk vundet af KFAK  

Resultater 

Glas 1, Papir 
01 Alf Aagaard 
02 Søren D. Andersen 
03 Niels M. Nielsen 
04 Søren D. Andersen 
05 Lisbeth Frank 
06 Alf Aagaard 
07 Susanne Sørensen 
08 Niels M. Nielsen 

Glas 1, Digital 
01 Henning Gustafsson 
02 Niels M. Nielsen 
03 Søren D. Andersen 
04 Susanne Sørensen 
05 Alf Aagaard 
06 Carl C. Lauridsen 
07 Jørgen Jakobsen 
08 Tage Christiansen 

 
 
 
Glas 1 
18 / 19 

Husk at deltage i klubbens konkurrencer og øvrige 
arrangementer. Du er med til at skabe Herlev Foto-

klub, uden dig ingen klub. 

Portræt, vundet af Jørgen Jakobsen, med Marie 02 

Kreativ, vundet af Rene Wedel, med Havnedrømme 

Serier, vundet af Jørgen Jakobsen, med Højmose 1-4 

Photojournal. vundet af Børge Klit Johansen, med Frygtskaber 02 

SDF, Den Nationale 2018. 
Herlev Fotoklub har igen i år fået antagelser hos SDF, Alf 5 stk. 
Carl 1 stk. Henning 1 stk. Jørgen 1 stk. Niels 3 stk. Rene 3 stk. Su-
sanne 1 stk. Søren 3 stk. heraf 2 stk. nomineret, Tage 2 stk. heraf 1 
diskvalificeret, Uwe 2 stk. 

Et stort tillykke til alle de dygtige fotografer. 
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Resultater 

Konkurrencer 

  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev: Glas 2 28. august 25. september Herlev 

Region Nord: 
Papir 1 

11. september 24. oktober Torstorp 

Herlev: 
”Landskab papir”, 
”Monochrome 
papir” 

09. oktober 04. december Herlev 

Region Nord: 
Digital 

15. oktober 26. november Kronborg 

Herlev: ”Gang i 
byen” 

16. oktober 13. november Herlev 

Herlev: Glas 3 11. december 15. januar Herlev 

Herlev: Glas 4 ??? ??? Herlev 

Så er der igen spændende konkurrencer på programmet.  
Vi må se hvad der kommer på ”tavlen” 

Internationale konkurrencer. 
I Aalborg har man startet en ny international konkurrence Laterna 
Magica 1, her afleveres papirbilleder i A4 ikke monterede. 
Rene har fået to antagelser hvoraf det ene med diplom og Tage fik 
to antagelser. 
 
2nd Nordic International Digital Circuit 2017, Tage to antagelser. 
 
Holland International Image Circuit 2018, Tage 19 antagelser på 
5 saloner: 9 farve og 10 sort/hvid antagelser inklusiv en ”Rainbow 
Challenge Rijen Honorable Mention in 9th Rainbow Challenge Ri-
jen 2018” 
 
Hvis der er andre der har været heldig/dygtig i det store udland, må 
I gerne sende resultater, som jeg kan skrive ind her. 
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1. plads, digital glas 1 ”De Underjordiske” Henning Gustafsson 

1. plads, papir glas 1 ”Himalaya” Alf Aagaard 
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Program efterår 2018 
14. 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  
 
21. august: Billedpar fra byturen 29. maj  
I aften skal vi hylde det nye Par no. 7. Vi kigger på billedparrene fra 
Strøgturen i foråret og udveksler kommentarer om, hvordan bille-
derne påvirker hinanden.  
Husk USB-pind med billeder fra strøgturen – eller at lægge bil-
lederne i klubbens dropbox 
 
28. august: Brainstorm  
Vi prøver noget helt nyt i aften, hvor vi skal vælge de emner, teknik-
ker eller problemer, der kan blive behandlet på et ’Teknisk kvarter’. 
Det ’Tekniske kvarter’ skal ikke fylde en hel klubaften, men fx et lille 
emne, en introduktion til et stort emne, eller et par praktiske fiduser, 
som kan overstås inden aftenens egentlige underholdning. Vi star-
ter i aften med en brainstorm, hvor alle ideer og indfald kommer på 
bordet, og bagefter uddyber vi de enkelte emner og afklarer hvilke 
af dem, der kan behandles på et ’Teknisk kvarter’. 
Husk: at oploade billeder til Glas 2-konkurrencen, og at have 
de printede og registrerede papirbilleder med. 
 
4. september: Forslag til billeder til udstilling på Lyngby Råd-
hus 
Så skal vi se på kunst. I aften ser vi billeder fra de, der har lyst til at 
deltage i klubbens udstilling på Lyngby Rådhus 9. oktober - 5. de-
cember. Vi ser på deltagernes forslag til billeder til udstillingen og 
diskuterer, hvordan billederne eventuelt kan forbedres, og hvor sto-
re, de skal ende med at være. Til sidst vælger vi de billeder, der 
skal ende med at hænge på rådhuset og repræsentere fotoklubben 
i næsten 2 måneder. 
 
11. september - Klubbens nye printer 
Jes introducerer klubbens nye printer og demonstrerer, hvordan 
den bruges. Han fortæller også om reglerne for den, og hvordan 
man kan betale for sine print.                                  
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Herlev Fotoklub, et godt sted at være. 

Husk: at aftale evt. fælles transport på lørdag 
Husk: at oploade billeder til Region Nord’s Papir-1 konkurren-
ce, og at have de printede og registrerede billeder med. 
 
lørdag d. 15. september: Dagtur i Københavns Havn sammen 
med Höganäs FK 
Vi skal på en heldagstur sammen med vores venskabsklub, 
Höganäs, til Københavns Havn og tilgrænsende fotogene steder. Vi 
mødes foran Fisketorvet (Indgang B) kl. 10:00, spiser frokost på 
café et sted undervejs, og slutter hen på eftermiddagen ved Fiske-
torvet. 
 
18. september: En hemmelig gæst 
I aften får klubben besøg af en spændende gæst - men navnet er 
hemmeligt indtil videre.  
 
25. september: Bedømmelse af Glas 2  
I aften falder den nervepirrende bedømmelse i sæsonens anden 
glaskonkurrence. Dommeren har tilbragt næsten en måned sam-
men med vores billeder, og nu kommer han og fortæller hvad hun 
har fået ud af dem, som han synes er de 25 bedste. Vi får friske 
kommentarer og nye ideer til vores egne billeder, og det bliver ikke 
mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens vindere. 
 
2. oktober: Efterkritik til billederne fra Glas 2  
Vi starter med et ’Teknisk kvarter’ og gennemgår bagefter de bille-
der, der ikke helt klarede skærene ved bedømmelsen af glas 2. Så 
får og giver vi positiv kritik af billederne, instruktive kommentarer og 
gode råd til at arbejde videre med dem. 
 
5. - 6. - 7. oktober: SDF Landsmøde i Odense 
SDF’s landsmøde er en af årets fotografiske højtider, og vi kan op-
leve åbningen af den nyeste Nationale Fotoudstilling, møde foto-
venner fra hele landet og se og høre spændende foredrag af inter-
nationale fotografer. Og der er verdenspremiere på udstilling af 
”Det helt fri billede” og dommervisning af lyd-billede, så der er nok 
at komme efter. Til og med sker det på en landbrugsskole, så du 
får helt gratis indsigt i andre miljøer. 
 
9. oktober: Fernisering af udstilling på Lyngby Rådhus kl. 
15:45 
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9. oktober: Cyanotypi - hvad er det? (kl. 19:30 som sædvanligt) 
I aften fortæller Henning om sine erfaringer med at fremstille bille-
der med den gamle teknik, Cyanotypi. Det er en proces, hvor et 
præpareret stykke papir belyses med sollys igennem et negativ, og 
som giver flotte, blå billedtoner. Måske kommer han også ind på 
andre ’kunstneriske’ og klassiske teknikker.   
Husk: at oploade billeder til de to konkurrencer ”Landskab - 
papir” og ”Monochrome - papir”, og at have de printede og re-
gistrerede billeder med. 
Husk også at oploade billeder til Region Nord - digital. Det skal 
være inden 15. oktober. 
 
16. oktober: Billeder fra Bretagne 
Lise og Uwe har besøgt Bretagne adskillige gange og har hjem-
bragt mange flotte billeder, især fra de rosafarvede granitklipper på 
nordkysten. I aften viser de et udvalg af deres bedste skud. 
Husk: at oploade billeder til klubbens åbne konkurrence ”Gang 
i byen”. 
 
23. oktober: Gæst i klubben - Steen Lehmann 
Steen har fulgt den samme uddannelse i fotografi KPP (Key Point 
Photography - en 2-årig weekendbaseret uddannelse) som Søren. I 
aften kommer han og viser nogle af sine billeder og fortæller om 
uddannelsen og hvad han har fået ud af at følge den. Der bliver 
udsigt til nogle fantastisk flotte billeder! 
Husk: at aftale evt. fælles kørsel til Region Nord bedømmelse i 
morgen 
 
onsdag d. 24. oktober: Region Nord bedømmelse - Papir 1 (i 
Taastrup)  
Sæsonens første bedømmelse i Region Nord er efter lang tradition 
arrangeret af Torstorp Fotoklub, så det foregår ude i Taastrup. Det 
er papirbilleder med eller uden farver, som dommeren har kigget 
på, og nu afsløres vinderne. Vi får at høre, hvad dommeren kan 
tilføje til de flotte billeder, og ind imellem får vi nok en snak med 
fotovennerne fra de andre klubber. Desuden bliver alle de ikke-
antagne billeder vist i højt tempo, uden kommentarer men med un-
derlægningsmusik. 
 
30. okt.: Van Gogh i Arken (NB - det er kl. 19, og ude i Ishøj)  
Så skal vi ud og se på den Store Kunst. Det foregår på Arken, som 
for tiden bl.a. har en udstilling med selveste van Gogh. Så vi skal 
møde tidligt for at få noget ud af det, inden museet lukker kl. 21, 
derfor mødes vi uden for indgangen kl. 19 og lader dem med med-
lemskort gå ind først. 



25  

6. november: Bytur i aftenmørket (NB - det er inde i byen) 
Nu sænker mørket sig, og det skal vi ind i byen og tage billeder af. 
Vi mødes som sædvanligt i Shamrock (Twin Irish Pubs ved foden af 
Axel Towers) kl. 19.30, og trasker ud i den nattemørke by med 
varmt tøj og fotostativer. 
 
13. november: Bedømmelse af åben konkurrence ”Gang i byen” 
I aften kan der hænde at blive mange mennesker i klubben, for nu 
afsløres det hvem der har vundet præmier i klubbens konkurrence 
med adgang for alle og med emnet ”Gang i byen”. Det bliver spæn-
dende at se alle de antagne billeder og at høre, hvad dommeren har 
at sige til dem, og det bliver rigtig interessant om præmierne går til 
’nogen’ ude fra eller til os selv.  
 
20. november: En anden hemmelig gæst 
I aften får klubben besøg af en anden spændende gæst - men nav-
net er hemmeligt indtil videre. 
 
mandag 26. november: Region Nord bedømmelse - digital (NB: 
det er mandag og i Helsingør)  
Fotoklubben Kronborg står for aftenens bedømmelse af Region 
Nords digitale billeder, og derfor skal vi til Helsingør. Her får vi chan-
cen for at se regionens bedste billeder og til og med få at vide af 
dommeren, hvorfor de er så fantastiske. Vi mødes også med vores 
kolleger fra naboklubberne, så der skal nok komme en god aften ud 
af det 
 
27. november: Smagsdommerne vender tilbage og kommente-
rer de nye billeder 
Smagsdommerne er tilbage og er helt friske på de seneste skitser til 
sæsonens konkurrencebilleder. De kigger på udkast til nye billeder, 
som måske skal med i konkurrencer i ind- og udland i resten af sæ-
sonen eller til næste år, og giver deres forslag til forbedring. 
HUSK: at tage USB-pind med udkast til dine nye billeder – eller 
at lægge billederne i klubbens dropbox 
 
4. december: Bedømmelse af konkurrencerne ”Landskab papir” 
og ”Monochrome papir” 
Nok en bedømmelse, denne gang i de to emne-konkurrencer Mo-
nochrome papir og Landskab papir. Dommeren har kigget længe 
nok på vores værker, og nu hører vi om hendes billedsyn og ople-
velser af de u-farvede billeder og af landskabsmalerierne. Hvor flot 
synes hun, man må gøre et landskabsbillede, og behøver mo-
nochrome billeder at være gråt-i-gråt? Find selv på flere spørgsmål 
og få svaret i aften. 
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11. december: Juleafslutning i klublokalet 
Årets sidste klubaften bruger vi traditionelt til nissesjov og gaveleg 
med snold, glögg og kager. Tag en lille, festligt indpakket gave med 
(til ca. 20 kr.) til gavelegen. 
Husk: at oploade billeder til Glas 3-konkurrencen, og at have 
de printede og registrerede papirbilleder med. 

8. januar 2019: Cuba  
Henning var i Cuba omtrent inden Verden gik af lave, og i aften 
kommer han og viser os nogle af sine flotteste billeder fra den 
gang. 
 
15. januar: Glas 3 bedømmelse  
I aften skal vi være vidne til afgørelsen i sæsonens tredje glasklub-
konkurrence. Vi skal beundre de nye, flotte billeder, og høre hvad 
dommeren synes om dem. Hvordan har dommeren oplevet vores 
kreationer, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de 
dygtige fotografer, der scorer aftenens præmieglas? Kan vi allerede 
nu gætte på, hvem der vinder den samlede stilling i sæsonens  
pointræs? 
 
22. januar: Efterkritik 
Vi starter med et ’Teknisk kvarter’ og gennemgår bagefter de bille-
der, som dommeren i tirsdags valgte ikke at antage som de 25 bed-
ste. For hvert enkelt af billederne, hvis autor er til stede, diskuterer 
vi, hvad der var autors mening med billedet, hvad der kunne forbed-
res ved billedet – eller om det bare er dommeren, der har taget fejl.  
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 3 med, hvis 
du har snuppet dem med hjem 
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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 

Formand: Uwe Hess; Søvej 13; 2665 Vallensbæk Str. 
 4354 0325; uweoglise@mail.tele.dk 
 
Kasserer: Jørgen Jakobsen; Glaciset 43 B; 2800 Lyngby 
 4587 3567, mob.: 5054 4487; birthejorgn@gmail.com 
 
Billedsekretær: Alf Aagaard; Myrholmen 47; 2760 Måløv 
 5043 4388: alfaagaard@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: René Wedel; Lilletoften 61, 2 th. 2740 Skovlunde 
 2720 3532; : renewedel@youmail.dk  
 
Bestyrelsesmedlem: Henning Gustafsson; Bjørnekær 5; 2760 Måløv 
 5090 3587; lhgustafsson@hotmail.com 
 
Suppleant og printer-vicevært: Jes Jessen; Gavlbakken 12; 2730 Herlev 
 2913 1171; jes.b.jessen@gmail.com 
 
Suppleant: Søren D Andersen; Egebjergtoften 118; 2750 Ballerup 
 2886 0580; S.D.Andersen@post.cybercity.dk 

Bestyrelsen 



Nr. 2 i Årets billede digital ”Roterende birk” af  Søren D. Andersen 

Bagsiden 

Årets billede papir ”Morgendis” af Alf Aagaard 


