Referat fra klubmøde den 2. maj 2019
Vi var 11 medlemmer til aftenens møde hvor vi så
billeder fra de seneste fototure, Klodskov og
aftenfotografering på Bryggen.

Bemærk vedhæftede program, den 26/5 bliver
det ikke Morten Dam, men til gengæld Tage Klee
fra Næstved Fotoklub der kommer og viser
billeder og fortæller sin historie om fotografi.

Arne fortalte om fototuren lørdag den 11. maj,
hvor vi mødes ved klublokalet klokken 9.30 for at
køre nordpå til de 3 destinationer hvor vi håber at
Rhododendron’erne også er sprunget ud.

Tage er en meget dygtig landskabsfotograf, men
behersker de fleste af fotografiets andre facetter,
og sælger han billeder. Han sælger mange
billeder, og han får noget for dem, det kan også
blive interessant at høre mere om.

Turen går til Lekkende- /Ugledige skovene og
Jungshoved, og Arne udleverede materiale om de
forskellige lokationer.

HUSK at næste møde er fototuren 11. maj – og vi
kører fra klublokalet klokken 9.30.

Vi medbringer selv kaffe og øvrige drikkevarer,
Arne søger til gengæld for pølser og brød som
kan købes for 10 kroner for et ”sæt”, og
frikadeller til 1 krone pr. stk.
Hvad deltagerne ellers ønsker at spise undervejs
medbringer vi selv.
Dejligt at Arne stadig har mod på at arrangere en
fællestur og vi glæder os til hyggeligt samvær.
Vi har fået en invitation fra Roskilde Fotoklub om
en udstilling i Galleri Lolland (vedlagt).
HUSK: Klubmødet på torsdag er aflyst og erstattet
af fototuren.
Aftenen startede med at Arne viste to videoer
med de rhododendron som vi håber er sprunget
ud på lørdag, hvorefter vi gik over til at se
billeder.
Vi lagde ud med Leif, gik videre til Susan, Tommy,
PH og Willy og hver især fortalte vi om idéen bag
billederne og hvordan de var taget.
Største udfordring var helt klart
langtidseksponeringerne ved Klodskov, der er vi
vist flere der skal øve os noget mere, men et
spændende område er det.
Vi fik en god snak om billederne, og atter havde vi
en hyggelig aften.

/ph

