
 
 

Årsmøde 
10. november til 12. november 

2017 
Kattinge Værk  

Boserupvej 150, 4000 Roskilde 

 

 
 



 
Fredag den 10. november 

 
Kl. 15:00 til 19:00 Indkvartering. Bemærk, ingen adgang til kolonien før kl. 

15:00  
Kl. 19:00 til 20:30 Aftensmad og velkomst ved formanden.  

Kl. 20:30 til 21:00 Formanden præsenterer weekendens program. 

Bestyrelsen og de deltagende medlemmer præsenterer 
sig selv til ære for evt. førstegangs deltagere. 

Kl. 21:00 til 23:00 Medlemmernes medbragte billeder. Se længere nede i 
programmet om medbragte billeder. 

 

Lørdag den 11. november 
 
Kl. 08:00 til 09:15 Morgenmad. 

Kl. 09:30 til 11:00 Trigger-fotografering – fjernstyring og andre 
fotografiske finurligheder – herunder slowmotion. Per 

Finn Nielsen  
 Loppemarked: salg / bytte af fotoudstyr, bøger m.v. i 

pauserne. Ta’ med, hvis du har noget, du ikke bruger 

længere. 
Kl. 11:15 – 12:00 Naturfoto – hvad er det? igen-igen  Har vores grænser 

ændret sig? Oplæg og diskussion v/Carsten Siems 
 

Kl. 12:15 til 13:15 Gruppebillede og frokost. 
 

Kl. 13:15 til 15:00 On-location-fotokonkurrence. Husk kamera og 
hukommelseskort. Du vil få reglerne op til konkurrencen. 

Kl. 15:15 til 16:45 En dygtig dansk naturfotograf (Den hemmelige dommer) 
viser sine flotte naturfotos, og fortæller om sin passion.                

Indlagt kaffepause og efterfølgende tid til spørgsmål.  
Kl. 17:00 til 18:00 On-location-fotokonkurrence - billedvisning og 

præmieoverrækkelse. 

Kl. 18:30 til 20:00 Festmiddag 
Kl. 20:15 til 22:00 Årskonkurrencen: De af medlemmerne valgte billeder 

med højeste point vises (de udvalgte) Aftenens 
højdepunkt bliver kåring af årets naturfoto og årets 

naturfotograf i Danmark. Navnet på dommeren er 
hemmeligt indtil lørdag morgen på årsmødet. Diplomer 

uddeles og resultattavler ophænges. 
 Kl. 22:00 til? Medlemmernes medbragte billeder – og så ”fri leg”  

 
 

 



 

Søndag den 12. november                                        
Kl. 08:00 til 09:30 Morgenmad, herunder evaluering.                               
Kl. 09:30 til 11:00 *Ordinær generalforsamling.                                         

Kl. 11.00 til 13:00 Smalltalk, oprydning, rengøring og afrejse. 

*Indkaldelse på hjemmesiden til ordinær generalforsamling sker ifølge vedtægterne med mindst tre 

ugers varsel og med angivelse af skriftlig dagsorden. Regnskab og budget vil ligge på hjemmesiden 
senest en uge før generalforsamlingen. 

Lidt praktiske oplysninger vedrørende årsmødet: 

 

 
 

 
Husk at medbringe dyne (eller sovepose), lagen og hovedpude.  
 
 

 
 

Vegetarmenu: 
Hvis du ønsker vegetarmenuer under årsmødet, bedes du venligst give besked 

om dette til Jens Erik Holmsgaard senest den 6. november 2017 på 
mailadressen jens.erik@holmsgaard.dk  

 

Lidt om weekendens program: 

Efter indkvartering (2 og 3 sengs værelser forbeholdt par) fredag eftermiddag 
bliver der inden aftensmaden og velkomst ved formanden rigelig tid til at 

sludre lidt sammen om løst og fast. Der er jo nok meget at tale om for de 
medlemmer der ikke har set hinanden siden årsmødet 2016 samme sted.  

 
Bemærk, at samkørsel kan arrangeres mellem de enkelte medlemmer på 

hjemmesidens debatforum. Deltagerliste vil blive mailet til de enkelte deltagere. 
Husk at medbringe dyne (eller sovepose), lagen og hovedpude. Husk også at have 
kontanter med til køb af vin, øl og vand.   
 

 
              Gruppebillede Årsmøde 2016 Kattinge Værk. Foto: Michael Fahlgren 

Tilmelding: senest den 1. november 2017 til Søren Klostergaard på mailadressen 

sorenklostergaard@yahoo.com samtidig med indbetaling af deltagergebyret på   

495,- kr. for hele weekenden. Hvis du kun deltager hele lørdagen er prisen 350,- kr. 

Prisen for lørdag eftermiddag + festmiddag er 250,- kr. Beløbet indbetales på 

foreningens bankkonto 1551 - 12 464 223 med angivelse af navn og medlems-

nummer. Deltagergebyret dækker måltider incl. kaffe, the og vand, betjening og 

opvask! Øl, vin og sodavand kan købes på stedet. Overnatninger på Kattinge Værk 

betales af NFD – du er også velkommen til at sove i telt eller bil – eller køre hjem. 
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Medlemmernes medbragte billeder: 

 
Når du møder op på Kattinge Værk fredag aften bedes du aflevere en CD eller 

en USB nøgle med dine billeder til Carsten Siems fra bestyrelsen. Husk at 
CD’en eller USB nøglen skal være mærket med dit navn. Også gerne en 

bemærkning om indholdet, så vi kan fordele emnerne. 

Billederne bedes lavet i 1920 px. på længste led og for at alle kan komme til, 
bedes du begrænse antallet af billeder til 25-30 stk. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

En billedcollage af nogle af den hemmelige dommers billeder. 
_______________________________________________________________________________________ 

                      
  


