FOTOTOSSERNE
BERETNING FOR 2020
FOTOTOSSERNES ÅR 2020
Året 2020 har desværre ikke været et år, som vi helst ikke vil se tilbage på. Grundet
Corona restriktioner, har vi det meste af året været afskåret fra at holde møder. Lokaler
på Kulturværftet, som vi nyder at være i samt ”Frivillligcenter Helsingør har været
nedlukket det meste af året.
Vi har heller ikke i år ansøgt kommunen om lokaler, da vi er godt tilfreds med at vi kan
være på Kulturværftet i de dejlige lokaler samt i Frivilligcenter Helsingør, hvor vi kan
have kaffe og brød med.
Bestyrelse følger løbende op på de ting som skal ordnes ved hjælp af en intern To-do-liste.
Vi har så hele tiden føling med de ting, der skal ordnes og følges op på, samt hvad der er
fuldført. Vi har desuden en aktivitetsdatabase, hvor vi løbende samler ønsker om fototure,
kurser, emner til mødeaftener, konkurrencer og workshops m.m. Her kan medlemmerne
komme med input til bestyrelsen, der så skriver forslagene ind i To-do-listen.
Medlemmerne orienteres om bestyrelsens arbejde gennem bestyrelsesreferaterne som
udsendes til alle.

OM MEDLEMMER
Antallet af medlemmer var ved årets udgang 11 stk. Vi fik 1 nyt medlemmer i 2020. Vi
prøver i det kommende år igen at få flere medlemmer ved at arrangere en PhotoWalk
sammen med PhotoCare. På den måde håber vi at vi kan få et par medlemmer mere. På
Facebook kan alle blive ”Venner” med os, og her vi har besluttet, at de kan deltage i vore
ture. Her kan alle også lægge billeder ud fra ture.
Vores program for året 2020 var præget af bestyrelsens samt medlemmerne ønsker, men
meget måtte vi aflyse pga. Corona.
Vores webside bliver løbende opdateret. Dens primære opgave er at vise vores forening
udadtil, både mht. billeder, program og gennemførte aktiviteter. Hjemmesiden indeholder
også en kalender, der automatisk kan overføre aktiviteterne til ens egen kalender f.eks.
Outlook, Google kalender, Apple Kalender med flere. Vi kunne godt ønske, at hvert medlem
især opdaterede med nye billeder og evt. fjerne ældre billeder. Webmasteren opdaterer
fotos fra vores ture samt fra andre arrangementer på vores hjemmeside.

ÅRETS AKTIVITETER
Mødeaftener
Første fotomøde i året 2020 var mandag den 13. januar, hvor vi bød velkommen og
gennemgik programmet samt talte om ideer til resten af året. Herefter var der
gennemgang af og udvalg af billeder til RNF Papir-2.
2020 indførte vi at hvert medlem skulle fortælle om en fotograf, som han/hun satte pris
på. 15 min. max. Denne ide synes var interessant. Den har vi taget op igen i 2021.
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Igen havde vi flashøvelser på programmet. Vi brugte en aften på ”On kamera flash”, om
hvordan den bruges og hvordan man indstiller det hele inde fra kameraet. Jørgen Nielsen
gennemgik flashens muligheder og viste forskellige opstillinger der efterfølgende skulle
bruges i vor modelfotografering.
I marts lige før nedlukningen nåede vi en aften med en rigtig levende model. Vi havde på
forhånd sat de forskellige flash op, så hvert medlem kunne tage de billeder som de syntes
var bedst. En rigtig god aften med Jørgen.
Vor generalforsamling i marts måtte vi udskyde og gennemføre sidst på foråret
Efter sommerferien nåede vi at prøve at lave panoramabilleder på havnen.
Fremstilling af en Fotobog blev gennemgået over 2 møder. Først viste John os hvordan
man bruger Cewe programmet, og efterfølgende viste Steen Aage hvordan man udnytter
BookModulet i Lightroom.
Først i september gennemførte vi så det planlagte program ”Fotografering og Kunst med
Josefine Ernst, efter at have aflyst det 2 gange. Hun havde taget mange af hendes collager
med og kunne desuden fortælle en masse historier om de billeder der var i collagerne. Et
rigtigt godt input.
Lige inden vi lukkede ned igen havde vi en teknikaften, hvor der blev øvet i at lave Collager
som Josefine Ernst havde ”lært” os.
Desværre måtte vi også aflyse nogle foredrag og møder i efteråret.

Fototure og deltagelse i arrangementer
Gennemførte ture.
I januar nåde vi lige at se udstillingen med Keld Helmer-Petersen. Dejlig udstilling med
de fleste fotos i sort/hvid.
Efterfølgende besøgte vi DAC flotte og imponerede hus om arkitektur.
I april var der arrangeret en fototur til det imponerede Tårn i Gisselfeld. En hyggelig dag
der gav mange flotte billeder.
Vi var i juni inviteret ned til Anders på Fredensborg Vandrehjem, hvor vi skulle tage
billeder, som de kunne bruge på deres hjemmeside. Det blev en meget hyggelig dag, som
blev afsluttet med en dejlig frokost
I august have vi arrangeret en tur til Thorvaldsens Museum i København. Dette var
ligeledes en fin tur.
Aflyste ture.
Turen til Højerup Kirke kunne ikke gennemføres pga. Corona

Udstillinger
Vi har ikke deltaget i nogen udstillinger.

FOTOTOSSERNE BERETNING • 2021-03-03

2/3

Konkurrencer
REGION NORD FOTO

Inden vi indleverer billeder til RegionNordFoto viser medlemmerne deres bud på hvad de
kunne tænke sig at indsende. Andre medlemmer kommer med kommentarer og evt.
rettelser til billederne. Det har været godt, idet det har givet os fine placeringer. Vi har i
år deltaget i alle af Region Nord Fotos konkurrencer.
Året starter med deltagelse i Papir-2.Her fik Anders 2 billeder antaget og Steen Aage 1
antaget. Senere i serier fik Anders en 9. plads. Bjarne og Steen Aage fik begge et billede
antaget. Digitale bedømmelse blev aflyst og erstattet af en Online bedømmelse. Her fik vi
antaget 2 billeder. Det var Vibeke og Birgit. Super fint.

MELLEMSUNDOGBÆLT
Vi var igen med på MellemSundOgBælt med en masse billeder. Også i 2020 klarede vi os
fint.
Således fik Steen Aage dommer diplom i kategorien Spejlinger.
Bjarne fik 4 antagne. Jørn fik 1, Steen Aage 2 og John fik hele 3 antaget En fin præstation
af en sådan lille klub som vores.

INTERNE KONKURRENCER – ÅRETS FOTOTOSSE 2019
I vores egen Fototosse konkurrence, havde vi i år kun 2 delkonkurrencer med en
afsluttende, bedømmelse, hvor vi skulle have årets fototosse kåret.
1. delkonkurrence skulle Tage Kern Hansen have være dommer. Han meldte desværre
afbud. Så var vi så heldige at Bodil og Birgit trådte til som dommere. Det gjorde de på en
dejlig god måde. Tak for det.
2. delkonkurrence. For at kåre årets Fototosse var vi blevet anbefalet Stine og Sille
som dommere. De er her fra Helsingør. Desværre måtte vi aflyse, også på grund af
nedlukning. Den er desværre endnu ikke blevet gennemført, men vil blive gennemført så
snart at lokalerne bliver genåbnet.

ANSKAFFELSER
Vi har i år ikke ansøgt kommunen og tilskud til nyanskaffelser

AFSLUTNING
Vi evaluerer hele tiden vores forening, og vi drøftede fremtiden ved juleafslutningen. Hvad
var godt? Hvad kan blive bedre?
Som afslutning vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde og en stor tak til Ole Fosvald,
der som suppleant har lavet regnskabet for 2020.
Med tak til alle for det forgangne år i Fototosserne ønsker bestyrelsen alle medlemmer et
godt og fotorigt nyt foto år. Det kommende år skulle gerne blive endnu bedre. Det kan
ikke undgås hvis der langsom åbnes op for samfundet.
Februar 2021
Formand Steen Aage Nielsen
Formand
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