
HØRSHOLM FOTOKLUB
Bliv bedre til billeder

Nyhedsbrev nr. 68

Kære venner
Så er vi i gang med et nyt år, hvilket bl.a. betyder at det er tid til 
at betale kontingent, hvis du ikke allerede har fået ordnet det - 
se nedenfor.
Vi har også fået rigtig vinter, med lidt sne og is på vandet. Super 
vejr til dejlige landskabsbilleder og til at jagte Vandstær. Bare på 
med det varme tøj og kom ud i naturen.
Vi har også fået booket nogle spændende foredragsholdere til 
de næste måneder og planlagt fototure m.m. Bemærk dog at der 
er byttet rundt på medlemsmøde og billedmøde i marts. Dette 
af hensyn til foredragsholderen.

Januar 2017

Husk at besøge vores hjemmeside 
www.hoersholmfotoklub.dk

Næste møder
Tirsdag den 24. januar er der billedmøde. De som var med i 
Helsingør dem 22/11 bedes tage højst 10 billeder med som vi 
kan diskutere. Alle andre er selvfølgelig også yderst velkomne til 
at medbringe andre fotos til kritik eller bare fremvisning.
Tirsdag den 14. februar er der igen medlemsmøde. Vi skal 
have bedømt VAND og har desuden inviteret Bo Madsen fra 
den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Bo vil 
fortælle lidt om foreningens historie, aktiviteter og om igangvæ-
rende og nyligt afsluttede projekteter i Hørsholm. Som vogtere 
og brugere af de lokale naturområder  har vores to foreninger 
jo et naturligt overlap, som jeg er sikker på vi kan få gensidig 
glæde af fremover.
Tirsdag den 28. februar tager vi på fototur. Vi mødes i Fritids-
huset på Vestre Stationsvej 12, 2960  Rungsted Kyst, lokale 5 
(foredragssalen). Vi skal lege med ”light painting” (maling med 
lys), så medbring kamera, stativ, lommelygte(r) og evt. flash. 
Der er mange spændende steder omkring stationen hvor vi kan 
udfolde vores kreativitet. Hvis det er dårligt vejr har vi hele Fri-
tidshuset at lege i.
Tirsdag den 14. marts er der billedmøde. Medbring fotos fra 
turen den 28. februar, eller andet som kan have andres interesse.
Tirsdag den 28. marts kl. 18:30 afholdes den årlige generalfor-
samling. Indkaldelse udsendes senere. Der efter Mads Henrik-
sen om 360 graders panoramafotografering. Og til sidst afstem-
ning om DET FRI BILLEDE på papir.
Tirsdag den 11. april skal vi bl.a. høre om naturfotografering.
Alle medlems- og billedmøder holdes som vanligt  kl. 19 i beboer-
huset på Mariehøj Alle 66, Hørsholm.

Interessegrupperne
Billedbehandlingsgruppen har næste møde lørdag den 28. ja-
nuar kl. 10-12 hos Kjeld på Lærkevænget 17 i Hørsholm. Til-
melding til Kjeld, men alle er meget velkomne.
Næste fototur bliver søndag den 26. februar kl. 9:30. Vi skal 
rundt på Humlebæk kirkegård og -havn. Invitation udsendes 
senere.

Med venlig hilsen
Ib Fagerlund

Kontingent for 2017
Som vedtaget på seneste generalforsamling er kontingentet for 
2017 uændret 400 kr. Det bedes indbetalt på foreningens konto
Reg.nr. 2256, konto nr. 0742699889

Fotokonkurrencerne
Husk temakonkurrencen FARVEN GUL. Der kan indsendes 3 
billeder i digitalt format. Billederne skal være optaget efter den 
11. januar. Størrelsen er maks. 1920 px. i bredden og maks. 1080 
px. i højden. Filstørrelse højst 2 MB og formatet JPG/sRGB. Der 
er aflevering senest den 14. marts og undertegnede vil bedøm-
me de indsendte fotos den 11. april. 
DET FRI BILLEDE er næste gang på papir. Der kan afleveres 1 
foto og det skal indsendes digitalt til undertegnede senest den 
10. marts. På mødet den 28. marts stemmer vi om det bedste. 
Vil du have printet dit foto på klubbens printer, skal du møde 
op hos Egon Jensen på Mariehøj Alle 42 lørdag den 11. marts 
kl. 15-17.

senest den 31/1-2017.
Ønsker du ikke længere at deltage som medlem af klubben, så 
giv mig venligt besked.
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