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Beretning Siemens Foto og Videoklub 2014-15 
 
 
Siemens Foto & Videoklub har nu eksisteret i snart 8 år og klubben har i dag 13 betalende medlemmer.  
 
 

Af vore aktiviteter vil jeg nævne: 
 
Fototure. 
Som sædvanlig havde vi en vintertur i København. Turen gik til Christianshavns kanaler. Desværre var 
fremmødet meget småt. 2 deltagere.  
 
I marts havde vi arrangeret en dejlig tur til Sluseholmen, hvor det blev til mange gode fotos i det 
særprægede område med de nye glashuse og de gamle træhuse ved vandet. 
På tilbagevejen mod Metroen, kom vi forbi et motocrosscenter. Det var meget spændende og vi fik øvet os 
i bevægelige motiver. 
 
Vor tur i maj gik til Amager Strandpark for at fotografere Keitsurfere. Dem var der desværre ikke så mange 
af den aften. Men en dejlig tur. 
. 
Vor årlige sommertur til Tivoli var planlagt til august, hvor vi som sædvanlig havde en hyggelig aften. Efter 
at have hygget os med lidt at spise og drikke, tog vi som sædvanlig rundt og prøvede på at løse den stillede 
opgave, som i år var ”Bevægelse”. 
 
Klubaftener 
Vi har i år været i vort egnet ”klublokale”, hvor vi har et bord med PC og printer. Lokalet har vi  sammen 
med Kunstforeningen, Vinklubben og Historieklubben. 
Vi mødes stadig den sidste tirsdag eller onsdag i hver måned, hvor vi hver gang prøver at gennemgå 
forskellige emner.  
Således gennemgået HDR teknikken, og set på billeder fra vor fototur fra Amager Strandpark. 
Sidst på året gennemgik vi ud printning og brug af vor printer 
 
Konkurrencer 
Vi har ikke afhold nogen konkurrencer i år. 
 
Brug af Printer 
Vor fantastiske fotoprinter har i år været det helt store problem, idet den har været til rep. 2 gange og hver 
gang den kom tilbage, kunne den ikke printe sort. Jeg har brugt enormt megen tid på denne sag, både med 
reparatøren samt Epson, og jeg må sige at de ikke har kunnet få den til at printe ordentligt. 
Jeg brugte en del tid med printer og efter megen testen fik jeg den til at printe igen. Dejligt. 
 
Epson 3380 til A2 format, bruges af vore medlemmer, men ikke så meget. Den printer fantastisk ud på alt 
slags papir. Brug af printeren sker ved at medlemmerne selv kommer med papir og klubben sørger for at 
der er blæk på printer. Vi har i år skifter et par patroner. Husk at når man printer skrives det ind i vor 
logbog. Printeren har her efter flytningen giver en del problemer og skal nok til reparation. 
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Fotoklubbens virke fremover 
Jeg må konstatere at vi er 13 medlemmer og desværre svinger fremmødet til vore aktiviteter mellem 2 og 6 
personer. Ofte er det kun 3-4 medlemmer der møder op. Sidste tur måtte vi aflyse. 
Jeg synes at vi på generalforsamlingen bør diskutere om hvordan fotoklubbens fremtidige eksistens skal 
være. Skal vi lukke og slukke?. 
 
 
Webside 
Vi har sammen med andre Siemens klubber en fælles hjemmeside, hvor vi kan lægge vore billeder. 
Ligeledes er der en blog hvor medlemmerne kan skrive og hvor div. indkaldelser, fototure bliver 
annonceret. 
 
Siden findes på www.sieklub.dk 
Galleriet kan du også finde direkte på: http://fotos-fotoklubben.sieklub.dk/#!home 
 
 
Tak for det forgangne år. 
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