Referat fra klubaften 1. oktober 2020
Vi var i medlemmer til aftenens møde, hvor
vi drøftede fremtiden.
I klublokalet står der fra kommunen at vi må
være 24 ved stillesiddende arrangementer, og
12 hvis vi er aktive, det giver os trods alt
mulighed for at få et rimeligt klubliv igen.
Jeg mener at jeg regnede et gennemsnitligt
deltagerantal pr. klubaften ud sidste år, og
den var så vidt jeg husker på 14,6.
Der kom igen mange gode forslag på bordet,
og bestyrelsen begynder nu at planlægge
efteråret.
Allerede nu kan vi dog afsløre, at vi starter en
helt ny aktivitet som handler om at
fotografere et objekt. Vi skal alle fotografere
det samme objekt, og så komme med vores
billede på en klubaften efterfølgende.
Første opgave: Du skal fotografere et spil
kort. Du bestemmer fuldstændig selv
hvordan du vil gøre det. Et billede som
afleveres digitalt den 29. november, og så
ser vi hvad vi hver især har fået ud af det.
Torsdag den 7. oktober mødes vi i
klublokalet klokken 19.30. Du skal medbringe
dine to bedste billeder, du bestemmer selv
hvornår de er taget, men du skal fortælle om
dine billeder, og ikke mindst fortælle hvorfor
du synes at lige præcis de to billeder er de
bedste du har taget.
Torsdag den 15. oktober mødes vi på
Marinestationen i Gedser klokken 19.30, I må
gerne køre helt derud.
Vi ser Wilkki, Bruun & Bergmann’s udstilling
og snakker om billederne, og mon ikke trioen
byder på et glas og lidt snacks.

Vi vil forsøge at få fat i nogle af de eksterne
foredragsholdere vi måtte melde afbud til i
foråret.
Der vil være et program for resten af året klar
inden for den næste uges tid.
Vi sender høringssvar til kommunen om
vores krav til nyt klublokale, og det skal være
et lokale med plads til 25 som bevæger sig, og
det betyder i hvert fald dobbelt så meget
plads som vi har i dag og med en eller form
for udluftning, så vi ikke trimler om på
grund af iltmangel hvis mødet varer mere
end 2 timer.
Det skal være et lokale som kun vi benytter,
så vi kan have vores ting stående, lave
fotostudie m.v.
Så må vi se hvad der kommer ud af det.
Knud tager toget ind til World Press
udstillingen i Politikens hus en af de første
dage i næste uge. Hvis nogen har lyst til at
tage med, så følg med på FB siden, hvor
Knud lægger en dato ud.
Den 10. oktober åbner en udstilling af vores
unge fotograf Mads Hagen i Botanisk Have,
tænker også at nogen kunne tænke sig at
komme ind og se den.
Vi glæder os til at kunne præsentere et
spændende efterårsprogram.
Tak til Knud for spændende alkoholfrie øl 
/ph

