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Kære venner
Så er der kun en lille måneds tid til vi skal ses igen. Det første 
medlemsmøde er den 13. september og det er også snart tid til 
at få afleveret billeder til de kørende konkurrencer.
Jeg håber du har haft en rigtig dejlig sommer og har fået nogle 
gode oplevelser, med eller uden kamera.
Bestyrelsen har netop holdt møde i aften og vi er i fuld gang 
med at planlægge efterårets aktiviteter. Der bliver selvfølgelig 
de sædvanlige medlemsmøder, fototure, workshops m.m. Dog 
vil vi forsøge noget nyt på vores billedmødeaftener, da fremmø-
de og aktivitetsniveau har været støt faldende på det sidste. Vi 
planlægger nogle aftenture med fotografering hver anden gang, 
og på de mellemliggende møder kigger vi så på resultaterne, 
iblandet lidt tips og tricks til billedbehandling af samme fotos.
Har du i øvrigt ideer til emner og også gerne til foredragshol-
dere til vores sædvanlige medlemsmøder, så sig endelig til.
Vi fortsætter alle vores møder i lokalet på Mariehøj Alle 66.
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Næste møder
Tirsdag den 13. september kl. 19 har vi medlemsmøde. Her 
skal vi stemme om Det Fri Billede og har en spændende fore-
dragsholder i tankerne.
Tirsdag den 27. september kl. 19 skal vi i byen og fotografere. 
Vi mødes på Nørreport Station, og alt efter vejret finder vi nogle 
interessante fotolokationer i området. Nærmere detaljer følger.
Tirsdag den 11. oktober kl. 19 har vi bedømmelse af VEJEN 
m.m.
Tirsdag den 25. oktober kl. 19 ser vi på resultaterne af fototu-
ren til Nørreport.
Tirdag den 8/11 er der medlemsmøde.
Tirsdag den 22/11 tager vi på aftenfotografering.
Tirsdag den 13/12 er sidste medlemsmøde inden Jul. Der skal 
vi bl.a. have bedømmelse af REMAKE.

Interessegrupperne
Søndag den 31. juli havde vi fototur til Sletten Havn. Der var 
pæn tilslutning. Vejret var perfekt og nogle af deltagernes bil-
leder kan ses på hjemmesiden. En rigtig dejlig fotodag!
Søndag den 18. september tager vi på fototur til det smukke og 
pitoreske Dragør. Det kan der kun komme spændende billeder 
ud af. Invitation udsendes snarest.
Vi planlægger også endnu en portrætworkshop i Fritidshuset 
en gang i oktober. Invitation udsendes så snart alle aftaler med 
modeller m.m. er på plads.
Billedbehandlingsgruppen har næste møde lørdag den 27. 
august kl. 10-12 hos Kjeld på Lærkevænget 17 i Hørsholm. Den 
nye sæsons emner er ved at være på plads. Tilmelding til Kjeld, 
men alle er meget velkomne.
Der var været ønske om et kursus i grundlæggende Lightroom. 
Jeg tænker vi kan holde 3-4 timer en weekend eller aften, hvor 
man kan blive godt rustet til at komme igang med programmet. 
Er du interesseret, så send mig en mail.
Husk også vores minimaraton den 2. oktober. Har du mulighed 
for at deltage så husk at melde dig til! Det er en fantastisk sjov 
udfordring.

Med venlig hilsen
Ib Fagerlund

Fotokonkurrencerne
Husk temakonkurrencen VEJEN. Der kan indsendes 3 billeder 
i digitalt format. Billederne skal være optaget efter den 10. maj. 
Størrelsen er maks. 1920 px. i bredden og maks. 1080 px. i høj-
den. Filstørrelse højst 2 MB og formatet JPG/sRGB. Der er afle-
vering senest den 13. september og Peter Borch vil bedømme de 
indsendte fotos den 11. oktober. 
DET FRI BILLEDE er næste gang i digitalt format. Der kan afle-
veres 1 foto og det skal indsendes til undertegnede senest den 8. 
september. Format som ovenstående. Vi stemmer om det bedste 
på mødet den 13. september.
REMAKE skal afleveres senest den 20. november. Der kan ind-

sendes 3 fotos og husk en kopi af det originale værk.
Inden vi gik på sommerferie havde vi jo også en lille konkur-
rence. Nogle af os var henne for at få det bedste billede af Hørs-
holm Mølle. Der blev indsendt 9 bud på opgaven som kan ses på 
hjemmesiden. Den efterfølgende afstemning gav en klar vinder, 
nemlig billede nr. 1 som er taget af Richard Marion. Stort til 
lykke med æren!
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