
 

Varde Fotoklub 
Vestervold 11 B 

6800 Varde 
 

mbvardefotoklub@gmail.com 
 

www.vardefotoklub.dk 
 

Facebook: 
www.facebook.com/VardeFotoklub 

Klubben for fotointeresserede 

Fotoklubben 
 

Vi giver dig mulighed for at 

– møde andre fotointeresserede 

– vise dine billeder til andre 

– få konstruktiv ris/ros 

– komme på fototure 

 

Bestyrelse: 
 

 

Formand: Vicki Schultz-Lorentzen 

Tlf. 28 72 26 55, mail: 
vicki.schultz.lorentzen@gmail.com 

Næstformand: Claus Bagger 

Kasserer: Erling Tarp 

Sekretær: Henning Tokkesdal  

Medlem: Søren Staun 

 

 

Årets billede 2018 

 

Claus Bagger 



 

Velkommen som medlem i Varde Fotoklub.  

Vi mødes alle onsdage kl. 19.00. 

Hver anden onsdag har vi noget fast på 
programmet og hver anden har vi et mere løst 
program f.eks. med snak om billedredigering.  

 

Adresse:  Vestervold 11 B, Varde 
 
Bank:  Andelskassen   
Konto nr.: 7729 – 1168373  
 
Hjemmeside: www.vardefotoklub.dk    
Phorum: http://forum.vardefotoklub.dk/ 
Galleri: http://galleri.vardefotoklub.dk/main.php 

Facebookside: 
https://www.facebook.com/VardeFotoklub/ 

Facebook gruppe (kun for medlemmer): Varde fotoklub  

Instagramprofil: Vardefotoklub 

 

 

Månedens billede:  

 Man skal være fuldt medlem af Varde 
Fotoklub. (som minimum have betalt 
kontingent i klubben) 

 Billeder skal være digitale og i str. 1024.   
 Hvert medlem kan deltage med 1 billede.  
 Billedet skal falde inden for rammerne af 

det aktuelle tema.  
o Se aktuelle tema på klubbens 

hjemmeside: 
http://vardefotoklub.dk/?page_id=
1401 

 Der er ingen regler for hvornår billedet skal 
være taget.  

 Billedet sendes til 
mbvardefotoklub@gmail.com senest den 25. 
i måneden.     
 

Årets foto: 

 Man skal være fuldt medlem af Varde 
Fotoklub. (som minimum have betalt for 2. 
halvdel af året for årets billede)  

 Billeder skal være i passepartout i 
størrelsen 30×40 cm (billeder skal være i 
A4).  

 Hvert medlem kan deltage med op til 3 
billeder.  

 Der er intet fælles tema for billederne.  

Billederne skal være taget året for inden dvs. 
afleverer man billeder i 2019 skal det være billeder 
taget i 2018 – årets foto 2018 

  

 

 

Tilmelding til klubben  

Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så 
udfyld tilmeldingsblanketten og 
aflever den til 
kasseren/bestyrelsesmedlem.  

Nøgle til studiet udleveres mod 
depositum når man har været aktiv 
i klubben en passende tid.  

 

Køb af varer 

I klubben kan du bl.a. købe: 

Print – se priser på opslag i klubben 

Passpartout/pap – se priser på 
opslag i klubben  

Sodavand: 5kr.  

Alt kan betales kontant eller på 
mobilepay til: 38917 

 

mailto:mbvardefotoklub@gmail.com

