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Medlemsmøte i  Hustadvika fotoklubb. 

Tid:  19. oktober 2017. 

Sted:  Tusenborg. 

Tilstede: Eva Frisnes, Arnfinn Malmedal, Sylwia Grabinska, Rolf Magerøy,  

Berit Vold Eidem, Jo Sigurd Bergseth, Britt Hjelseth, John Johnsen, Per 

Magne Brandsæter, Astor Gjelsvik, Hans Høye. 

 

SAK 34/19/10: Resultater fra konkurransen - "forurensing" 

Drammen Fotoklubb har juryert 31 bilder. John gikk gjennom resultatene og 

kommentarene. 

15 av bildene ble antatt og 5 premiert. 

De premierte bildene: 

 1. Taufelle  -  Sylwia 

 2. Tau.        - Sylwia 

 3. Vindmølle  - Arnfinn 

 4. Fiskesene  - Sylwia 

 5. Eksos  - John. 

 

SAK 35/19/10. Triptych 

Arnfinn gikk gjennom hvordan man kunne lage Triptych i Lightroom. Han vil også lage en 

beskrivelse og sende ut til medlemmene.   

 

SAK 36/19/10. Julebord. 

Medlemsmøtet valgte Bryggjen i Bud. Eva tar kontakt og hører om det er ledig plass, 

fredag 8. eller lørdag 9. desember. Eva lager invitasjon på Facebook. Bindende 

påmelding. 

 

SAK 38/19/10.Salgsutstilling på Ergan. 

Vi har muligheter til å bruke lokalet til fotokafé så mye vi har behov for. Medlemmene har 

også muligheter for å stille ut eget håndverksarbeid. Noen av bildene bør byttes ut, og 

andre som ønsker det, kan komme med sine bilder. Det ble også foreslått å lodde ut ett 

stort bilde og 2 små.   Haraldr ønsker at vi kan engasjere en foredragsholder i forbindelse 

med kaféen 

Møtet bestemte seg for å arrangere en kafé før jul - lørdag 18. november kl. 10 - 16 og 

søndag 19. november kl. 12 - 18. Øivind Leren ble forslått som foredragsholder. Hans tar 

kontakt med ham. 
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SAK 39/19/10. Kåring av månedens papirbilde - "Høstfarger" 

Disse ble vinnere: 

 1. Sylwia 

 2. Eva 

 2. Arnfinn. 

Neste tema blir: "Diagonalt" 

 

SAK 40/19/10. Turkomiteen. 

Styrets evaluering ble overbrakt: 

"Styret gir ros til turkomiteen for god planlegging og gjennomføring av turene". 

 

SAK 41/19/10: Medlemmenes 10 minutter. 

Rolf viste sitt uredigerte bilde og fikk tilbakemeldinger/forslag til hvordan bildet best 

mulig kunne redigeres i LR. 

Astor har muligheten for å få tilbakemelding på ett bilde neste gang. 

 

SAK 42/19/10. John sitt grunnkurs i foto. 

Det er ønske om at John tar resten av sitt kurs, men at dette utsettes til over jul. 

 

Hans. 

-referent- 

 

 


