Årsmelding 2019
Drøbak Fotoklubb
Drøbak Fotoklubb ble stiftet i 2010.Klubben Hadde 49 betalende medlemmer
pr.31.12.2019 mot 40 medlemmer pr.31.12.2018.Drøbak Fotoklubb er medlem
av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).

Styret

Styret består av:
Ricardo Rodrigues – Leder
Gro Korsmoe – nestleder
Bjørn Ruistuen – Sekretær
Kari Skodvin – kasserer
Jan Fuglseth – Styremedlem
Lennart Carlsson – styremedlem og turansvarlig
Halvor Roxrud – varamedlem
Tommy Edvardsen – varamedlem
Jan Fuglseth - Revisor
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av året.

Aktiviteter

Vi har holdt fast ved den årlige tradisjonen med medlemsmøter og fotokafe’
annenhver uke utenom høytider og sommerferie.
Sommeravslutning ble holdt på Skipperstua og juleavslutning på Golfkafeen i
Drøbak. Gro Korsmoe har stått for begge arrangementer.
Gro Korsmoe inviterte medlemmene til Kickoff hos henne ved starten av
høstsesongen.

Måneds bilde

<<Måneds bilde >> konkurransen har også i 2019 vært et fast innslag.
Kåring av <<måneds bilde>> foregår 10 ganger i året. Medlemmene fikk selv
velge 10 temaer via avstemming. Vinner bildene blir først hengt opp i kinofoajeen og deretter på Drøbak Amfi. Torstein Gleditsch har stått for printing av

bildene. To grupper fra hhv. Nesodden og Drøbak/Vestby har stått for
opphenging av bilder begge steder.
<<Måneds bilde>> er en populær aktivitet. Konkurranse deltagelse har vært
bra.
Ut fra totalt antall poengplasseringer gjennom året ble Gro Korsmoe kåret til
årets fotograf i Drøbak Fotoklubb 2019.
Medlemmene har også deltatt i foto konkurranse hos NSFF med flotte
resultater.

Kurs, foredrag og turer

Tom holdt Lightroom kurs på Smia
Torstein holdt kurs på filterbruk.
Klubb medlem Helge Markussen holdt foredrag <<Mine bilder>>/<<Min
Reise>>/<<Mitt Prosjekt>>Fotograf på Svalbard.
Japan Foto holdt foredrag/kurs på <<Fotobok>>, <<Kjenn ditt kamera>> og
<<Video på konkurransenivå>>.
Det ble tur til Rørskogen på Nesodden.
Fotograf Solveig Grande holdt foredrag om <<Bilde vurdering>>
Medlemmene deltok på Workshop ved Høytorp Fort Mysen i regi av Solveig
Grande.
Klubben ble invitert til Fetsund Lenser av Henrik Strømstad hvor han hadde
fotoutstilling på Galleri Vinkel.
Medlemmene deltok på Workshop ved Nedre Dørålseter Turisthytte i Rondane
sammen med Henrik Strømstad.
Vellykkede samlinger arrangert av Lennart Carlsson og Harriet Gleditsch.
Juryerings gruppen vår fikk i oppdrag å juryere bilder for Harstad og Hustadvika
Fotoklubb.

Medlemsutstilling

Medlemmenes utstilling ble åpnet 31 okt. I alt 21 fotografer deltok med
tilsvarende antall bidrag som ble valgt ut av klubbens jurygruppe. Lennart
Carlsson, Tommy Edvardsen, Halvor Roxrud og Ricardo Rodrigues sto for
opphengingen av bildene.

Kalender

Klubben har også i år produsert en kalender for Blomsterringen, med bidrag av
tekst og bilder fra klubbens medlemmer.

Aktivitet på sosial medier

Klubben har en flott hjemmeside der alle aktiviteter, møtereferater og
innsendte bilder til måneds konkurrensen legges ut. Bjørn Ruistuen, Tom Rolf
Ingebretson og Jan Fuglseth drifter siden.
Det har også vært god aktivitet på våre Facebook sider, både den offisielle og
den lukkede.

Økonomi

Klubben hadde en utgående balanse pr. 31.12.2019 på kr: 70832,03 og et
årsresultat på kr: 2982,52

10års jubileum

Drøbak Fotoklubb fyller 10 år i 2020
I den forbindelse har klubben opprettet en egen Jubileums komite.
Komiteen består av Kari, Trygve, Lennart, Halvor og Harriet.
I forbindelser med jubileum har klubben tenkt å lage en Fotobok.
Harriet, Grete.W og Grethe.T står for planlegging av boka.
Alle er godt i gang med forberedelser.

Lokaler

Drøbak Fotoklubb har siden starten fått benytte Bytningsalen over Drøbak kino
til medlems og styremøter. Vi får også henge opp bilder i kino-foajeen og i kafe
rommet ved siden av kino-kiosken. Vi setter stort pris på dette og takker
kinosjef Pål Andresen og Frogn kommune. Vi takker også Drøbak Amfi ved
senterleder Ragnar Sørlie som lar oss få bruke et eget utstillings område der.
<<Måneds bilder>> blir hengt opp etter at de har vært vist på kinoen.
Dette har også ført til at Drøbak Fotoklubb har blitt mer kjent i lokalmiljøet.
For styret
Ricardo Rodrigues
Leder

