Referat fra klubmøde den 28. marts 2019
15 medlemmer mødte frem i aften og vi kunne atter byde et nyt medlem velkomme – Tom Wilkki har
besluttet sig for at melde sig ind. Skønt – det går virkelig den rigtige vej nu.
Vi så de billeder der er indleveret til forårskonkurrencen i Region Syd – og ikke mindre end 56 billeder blev
indleveret jfr. Vedlagte skema. Det bliver spændende at se hvordan det går, når vi skal høre resultatet i
Maribo i maj.
Susan fortalte at der stod i Folketidende at Fotoklubben Guldborgsund skal udstille på Marinestationen i
uge 42. Det er ikke rigtigt det skal Wilkki, Bruun & Bergmann PHOTOGRAPHY (tidligere Fotogruppen Syd for
Valby Bakke. Der kommer dementi i morgendagens avis (30/3-2019).
Næste uges møde handler om langtidseksponering, og Willy står for arrangementet, og vedlagt finder du
inspiration til aftenen, så du allerede nu kan begynde at forberede dig.
Vi blev enige om, at en tur til Falsters østkyst kan blive en kold fornøjelse, da der jo ikke er sol om aftenen,
og ligeledes bliver vi nødt til at starte tidligere.
Vi ar besluttet at vi kører til Klodsskov, og at i mødes i Kulturforsyningen klokken 17.00 og følges ad derop,
skulle der være nogen der hellere vil køre direkte er det fint. Forvent at arrangementet varer max. 2 timer.
Husk at medbringe stativ og diverse filtre. Jer der fotograferer med Canon – er velkomne til at prøve jer
frem med mine objektiver, jeg har både pol- og ND filter til min 16-35 mm.
Ændring i programmet (fremgår af det reviderede som er vedlagt).
Klubaften den 24. april aflyses til fordel for et arrangement i Hjerteforeningen den 28. april hvor vi skal
vælge en rute som varer 2 – 3 timer. Vi laver det som en fototur men hvor vi samtidig samler ind til
Hjerteforeningen. Til gengæld får vi en Hjertestarter til Kulturforsyningen. Mere om dette senere.
Jeg glæder mig til en hyggelig fotoaften i næste uge.
/ph

