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FOTOTOSSERNE 

BERETNING FOR 2017 
 

STARTEN PÅ FOTOTOSSERNE 

Den 14. juni 2017 blev Fototosserne oprettet med blot fem medlemmer, som var 

minimum for at blive godkendt af Helsingør Kommune som forening, hvilket så skete den 

7. august 2017. 

Op til denne dato arbejdede bestyrelsen hårdt på at blive godkendt, udarbejde hjemme-

side, oprette Dropbox, opstille konkurrenceregler, planlægge program for efteråret 2017 

samt foråret 2018. 

Efterfølgende er vi også blevet en del af ”Frivillligcenter Helsingør”. 

Vi ansøgte kommunen om et lokale, og fik tildelt et lokale på Gurrevej Skole. For det 

meste anvender vi Kulturværftet samt lokaler hos Frivilligcenter Helsingør. 

Vi har til internt brug oprettet en To-do-liste, så vi hele tiden har føling med de ting, der 

skal ordnes og følges op på, samt hvad der er fuldført. Vi har desuden en aktivitetsdata-

base, hvor vi løbende samler ønsker om fototure, kurser, emner til mødeaftener, konkur-

rencer og workshops m.m. Her kan medlemmerne komme med input til bestyrelsen, der 

så skriver forslagene ind i To-do-listen. 

FLERE MEDLEMMER 

Som tidligere nævnt var vi fem medlemmer i starten, og i dag – fem måneder senere – 

er foreningen så vokset til 11. Ganske godt. Vi prøver ikke aktivt at skaffe nye 

medlemmer, og de der henvender sig, kan optages i vor forening efter et møde, hvor to 

medlemmer af bestyrelsen gennemgår et spørgeskema sammen med ansøgeren. 

Vort program for det første halve år var præget af de ønsker, som de fire medlemmer i 

bestyrelsen havde, mens det nye program for foråret 2018 er sammensat ud fra 

medlemmernes ønsker. 

Vor webside har fået fin anerkendelse. Dens primære opgave er at vise vor forening 

udadtil, både mht. billeder, program og gennemførte aktiviteter. Hjemmesiden 

indeholder også en kalender, som man automatisk kan overføre til sin egen kalender 

f.eks. Outlook, Googlekalender, Apple Kalender. 

ÅRETS AKTIVITETER 

Mødeaftener 

Første fotomøde var mandag den 14. august 2017, hvor vi bød velkommen og 

gennemgik programmet samt talte om ideer til resten af året. 

Herefter har vi haft tre aftener med kursus i flash-fotografering. Dette forløb afsluttes i 

begyndelsen af 2018. Vi har ligeledes afholdt et kursus i Photoshop på tre moduler fra 

begynder-niveau og op. Dette afsluttes ligeledes i starten af 2018. 

Den 4. december holdt vi juleafslutning, hvor Anders havde fremtryllet en overdådig jule-

menu. En stor tak til Anders. 
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Fototure og deltagelse i arrangementer 

Fototosserne besøgte ”Diesel House” den 4. april, inden foreningen officielt startede op. 

Den 3. september gik turen til Roskilde til arrangementet ”Store Hestedag”, hvor det pri-

mære var at fotografere hunde, der ræser efter en ”kanin”. 

I forbindelse med, at Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) afholdt et flere dages årsmøde 

i Tisvilde, deltog nogle fototosser i arrangementet den 7. oktober. Vi så udstillingen og 

bedømmelsen af de mange billeder, der var indleveret til konkurrencen ”Den Nationale”. 

Efterfølgende var vi til et spændende foredrag med fotografen Krass Clement. 

I 2018 vil vi forsøge at tage på nogle flere ture. 

Udstillinger 

SOM VI DELTAGER I 

Region Nord Foto (RNF) afholdt i perioden 28. oktober til 18 november en efterårs-udstil-

ling på Rødovre Bibliotek. Der var syv af Fototosserne, der bidrog med i alt 12 billeder. Vi 

havde valgt store billeder i størrelsen A3+ monteret i passepartout på 70x50 cm. De tog 

sig godt ud sammen med andre, som kun havde udstillet billeder i A4-format. Der var 

fem Fototosser, der deltog i selve ferniseringen på Rødovre Bibliotek den 28. oktober. 

SOM VI BESØGER 

Vi besøger også gallerier og museer – ofte som ad hoc arrangementer. 

Copenhagen Photo Festival 1.-11. juni fik os til at drage til Østerbro i København, hvor vi 

fik mange forskellige slags oplevelser ved at se mange forskellige slags billeder udstillet 

på mange forskellige steder. 

Den 2. juli tog nogle Fototosserne over på Dunkers Kulturhus i Helsingborg for at se ud-

stillingen ”Bending Reality” af Erik Johansson. Han er en fotograf/kunstner, der mestrer 

Photoshop, og udstillingen var virkelig et besøg værd. 

Vi var desuden inde i Øksnehallen den 17. juli og se Vivian Maiers billeder i udstillingen 

”Gadefotografi”. 

Den 12. oktober gik turen til Louisiana i Humlebæk, hvor vi så udstillingen af Rineke 

Dijkstras billeder. 

Konkurrencer 

EKSTERNE KONKURRENCER – REGION NORD FOTO 

Vi har i år deltaget i to af Region Nord Fotos konkurrencer. I konkurrencen Papir-1 i 

oktober scorede vi fine placeringer, idet fem ud af de 14 billeder, som Fototosserne 

havde indleveret, blev antaget, og et af dem fik en andenplads. I den digitale 

konkurrence i december opnåede vi ikke helt så flot et resultat. 

INTERNE KONKURRENCER – ÅRETS FOTOTOSSE 2017 

I vor egen digitale konkurrence, som i 2017 ikke kunne løbe over en hel sæson, var der 

til afslutningen i december indkommet 24 billeder fra medlemmerne. Disse blev til 

juleafslutningen bedømt af to eksterne dommere, Kristine Pehrsson samt Frank 

Lindström, tidligere fra Valby Fotoklub. Årets Fototosse blev Annette Nordstrøm. 

Andre aktiviteter 

I august indledte vi et samarbejde med Anja Klemp Vilgaard fra firmaet ”GetAjour”. Vi 

foto-dækkede i en hel uge hendes workshop ”Hamlet’s Hideaway”, der handlede om 
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Storytelling og blev afholdt på Store Kro i Fredensborg med deltagere fra hele verden. 

Det blev til mange udfordringer, lange dage og en masse billeder. 

I vor forening er der tre godkendte Region Nord Foto dommere. En af dem er John, som 

har været dommer ved en fotokonkurrence i Amager Fotoklub. Desuden har Steen Aage 

sammen med John været dommere ved en fotokonkurrence i Fotoakrobaterne. 

Formanden Steen Aage har endvidere været inviteret til at holde et foredrag i Hørsholm 

Fotoklub, som gerne ville høre om, hvordan og hvorfor vi havde startet vor nye forening, 

og om, hvordan vi drev foreningen. 

ANSKAFFELSER 

Trods det, at Fototosserne kun har eksisteret i et halvt år, er det allerede nu lykkedes os 

at investere i to anskaffelser til glæde for alle i foreningen. Vi har købt en ColorMunki, så 

hvert medlem kan kalibrere sin skærm og printer og få perfekte farver i hele flowet. Des-

uden har vi anskaffet et passepartoutskære-apparat, så vi kan tage udfordringen op med 

at deltage i fremtidens mange konkurrencer, som kræver papirbilleder. 

AFSLUTNING 

Vi evaluerer hele tiden vor forening, og vi drøftede fremtiden ved juleafslutningen: Hvad 

var godt? Hvad kan blive bedre, og vi modtog her forslag til nye aktiviteter. 

Som afslutning vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde og en stor tak til Annette 

for det meget flotte program, som alle har fået, og som ligger på hjemmesiden. 

Med tak til alle for det første halve år i Fototosserne ønsker bestyrelsen alle medlemmer 

et godt og fotorigt nytår. Det næste halve år bliver endnu bedre. 

 

Januar 2018 

Steen Aage Nielsen 

Formand 


