Ett bra fotoår önskas alla fotoklubbens medlemmar!
Fotoklubben fyller 65 år 2013! Man kan tycka att det med mänskliga mått då vore dags att
träda i Ruhestand som de säger på tyska. Men även om vi är många medlemmar som likt
klubben är pensionsmässiga är det ingalunda dags att lägga klubbverksamheten på sparlåga.
Som ni sett av vårens program är det fyllt av intressanta bildvisningar och de traditionella
vårtävlingarna hoppas jag ska stimulera till pigga och nyskapande bildidéer som ska
överraska de utvalda juryerna genom sin vitalitet. Dessutom finns det möjlighet att förkovra
sig i kursverksamheten som vi driver med stöd av Medborgarskolan i anslutning till
klubbmötena och i särskilda studiecirklar. Man blir aldrig för gammal att lära något nytt!
Vill du förnimma historiens vingslag kan du ju sätta dig med en kopp kaffe på Fridolfs och
uppleva miljön där klubben bildades 1948!
Det är klubbhistoria – på klubbmötena är vi i högsta grad närvarande i nutiden!
Vi har ju lagt ett mycket händelserikt år bakom oss med SkåneFoto 2012 som höjdpunkt.
Detta arrangemang blev ju mycket lyckat och har med säkerhet befäst klubbens roll i
samhället som ivrig förespråkare för den fotografiska bildens betydelse, både som konst och
dokument. Vi är stort tack skyldiga Lennart Broberg, som lett arbetsgruppen för SkåneFoto,
och hans medarbetare Christer Ryhming, Ragnar Andrén och Håkan Fredén, som arbetat
hårt med genomförandet. Tack också till övriga som bidragit, t.ex. i juryarbetet.
Det nya året innebär nya spännande uppgifter. Nämnas kan Trekampen, där vi i höst är
värdklubb. Alltid lika roligt att hälsa våra vänner från Eslöv och Vellinge välkomna (vi
beklagar att Hörbyvänner inte längre deltar!).
Som ni ser har vi också förnyat oss när det gäller hemsidan. Vi är mycket glada för att
Christer Rasmusson har tagit över som webmaster och skapat en nydesignad sida. Vi ber att
få tacka Kenneth Isaksson för hans arbete med den tidigare hemsidan sedan starten 2006.
Jag hoppas nu att alla medlemmar tar chansen att vara representerade med bilder på
hemsidan och gärna kommer med idéer om att utveckla sidan.
Ta också tillvara på möjligheten att lära dig att göra egna hemsidor genom att delta i vårens
kurs som kommer att ledas just av Christer.
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