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Mødeprogram 2022-2023:

Onsdag den 24. august 2022 kl. 19:30
Åbent hus - i intet fastlagt program. 
Åbner/lukker/kaffetjans: Programgruppe 1

(Bestyrelsesmøde:  17:30)

Søndag den 28. august 2022 kl.: 9:30
Gladsaxedag 2022 . 
(- men vi deltager ikke da vi mangler det nødvendige mandskab.)

Onsdag den 31 august 2022  19:30
:Åbent -hus  intet fastlagt program
(Forberedelser til sæsonåbning)
Åbner/lukker/kaffetjans: Programgruppe 2

Onsdag den 7. september 2022 kl. 19:30
Programansvar/kaffetjans:  Gruppe 3
Program: Sæsonstart  med Sommerkonkurrence (3-minutters film)
Vi startede med det traditionelle - altid dejlige kølige glas hvidvin - og Peter havde sørget for rigeligt med 
spændende chips.
Så kunne vi bevæge os i biografen til den ligeledes traditionelle, højt værdsatte 3-minutters konkurrence. 
som i øvrigt blev “opfundet” af Børge Traun.
Der var indkommet 4 bidrag:
 

1. Ballon Leif Gredsted 1. plads

2. Højlyngsstien - Bornholm 2022 Lars Find Hansen 2. plads

3. Husets Sidste Dag Ove Nysom

4. Vestskoven Leif Christiansen 3. plads

Da vi havde set de 4 produktioner, kunne vi gå til kaffen med både brød, ost og kage.
En glimrende sæsonstart, som lover godt for sæsonen.

Vi var alle medlemmer minus et enkelt afbud samt 2 gæster.

Onsdag den 14. september 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Programgruppe 3 / Leif C
:  Kaffetjans:  Lars
Program:  Vi drøftede filmene fra sommerkonkurrencen samt et par mere, for at finde frem til hvilke film vi 
kan byde ind med til årets “Sjællandsstævne”.
Det blev til denne bruttoliste:

John Jensen

 Leif Gredsted

Lars Find Hansen

Et kig i Vestskoven Leif Christiansen
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Haaning Collection Peter Kjær, Ove Nysom og Leif Gredsted

Samlet spilletid ca. 40 minutter.
Filmene skal være indleveret til stævnet  senest 14. oktober.

Heldigvis var der lidt småkager tilbage fra sidste uge til kaffen.

Onsdag den 21 september 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 1
Kaffetjans:  John
Program:  Klubbens aften. John lagde ud med en opdeling af de tilstedeværende i arbejdsgrupper, så vi 
straks kom i sving med forskellige praktiske opgiver:
 - og vi fik virkelig noget feta hånden.
 - Router og server blev flyttet. Kabler blev lagt i kabelrender eller hængt op.- Vor store samling af ukurante 
kablet blev ransaget og sorteret. Der blev t aget mål til indkøb af manglende netkabler  o,s,v,
Alle var beskæftiget og kunne slutte af med en velfortjent kop kaffe.

Onsdag den 28 september 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 1
Program:   Åbent bestyrelsesmøde - alle medlemmer deltager. (Viggo har udsendt referat til alle pr- mail).
Vi nåede ikke mere denne aften. 
Leif C havde sørget for brød til kaffen. John havde brygget og Sven gav en hånd med.
- og så var det ud i regnen igen . . .

Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 2
Kaffetjans:  Peter
Program:  Vi fortsatte aktiviteterne fra 21. september med wi-fi og kabling i teknikrummet.
Vi fandt den alligevel ikke forsvundne x-rite farvekalibtreringstingest, og vi fik prøvet den lidt på en af 
skærmene. 
(Leif C tog den med hjem for at øve sig i at gennemføre kalibreringen.)
Sven fik digitaliseret noget video, så der var flittig aktivitet med wi-fi og internet kabler..

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 2
Kaffetjans:  Leif J
Program:  Vi gør os fortrolige med biografens udstyr til billede og lyd.
Søren havde sat sig grundigt ind i  betjeningen af Nvidia medieafspilleren, og havde indkøbt en USB-hub for 
at lette tilslutningen af harddiske og andre datamedier. Nu mangler vi kun at Lars indkøber en fjernbetjening i
ny model.
Søren retter vejledningen til - får Word-kopi af den gamle vejledning v4 fra Leif C.

Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 3
Kaffetjans:  Leif G
Program:  Vi arbejdede med opsætning af softbokse m.m., og det så ud til at vi fik en god belysning af “den 
grønne væg”.
Imens kæmpede andre med internetforbindelsen - som sædvanligt fristes man til at mene. (Vi må da snart få
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skiftet det drilske stik - eller hva’? Teknikgruppen må træde i karakter!)

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 3  /  Peter  og Leif C
Kaffetjans:  Søren
Program:  Vort greenscreen-studie blev testet med Leif C som figurant. Vi fik lavet prøveoptagelser med Lars
og Peter som fotografer.
Senere i pc’en var det relativt nemt at få optagelsen kombineret med et passende baggrundsmotiv.
Problemet med udlysning af bagvæggen er løst, men lyssætning på figuranten er ikke løst 
filmisktilfredsstillende.
Løsningen kræver nok, at figuranten placeres foran lyset til bagvæggen - altså får en imdividuel belysning - 
mere besvær, ak ja!

Onsdag den 2 november 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Programruppe 1
Kaffetjans:  Viggo
Program:  Lars orienrtterede om den igangværende opgave for Lokalhistorisk Forening med honverterinng af
dvd’er til usb-stick. Her var man endt ved programmet “Handbrake”, som et effektivt værktøj.
Vi fik også talt en hel del om klubbens pc-sikkerhed, hvor det tidligere Bullguard nur er opkøbt af Norton, og 
det kan betyde en betydelig prisstigning. Leif C grubler videre over problemet. 

Lørdag den 5 november 2022 kl. 9 – 17:
Sjællandsstævne 2022 på Frederiksberg 

Her kan du finde:   - Samlede dommerkommentarer
- Placeringsoversigt

 
Onsdag den 9 november 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 1
Kaffetjans:  John
Program:  Vi fik - med noget besvær - set prøver på filmhøsten. esværre var skolens internet ikke med os. 
Ustabil forbindelse generede den planlagte afspilning direkte fra onedrive med mange ufrivillige stop - øv.

Klubben klarede sig pænt  i konkurrencen:  Gruppefilmen om “Haaning Collection” kom hjem med en flot 2. 
plads og sølvmedalje. Af de øvrige 5 film var der diplomer til Leif Gredsteds “Ballon” og John P. Jensens 
“Arlington Kirgegård”. 
Så der er nogenlunde tilfredshed med resultatet.  Arrangementet som sådan var godt.
  
Onsdag den 16 november 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 2
Kaffetjans:  Lars
Program: Åbent bestyrelsesmøde. Referat er rundsendt til medlemmerne.
 - derefter er er der fikke rigtig lyst til at gå igang mrd noget, så det blev en rolig afslutning.

Onsdag den 23 november 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 2
Kaffetjans:  Leif C
Program:  Gruppe 2 bød på diasshow med indtryk fra Irland. Tiden er måske  løbet lidt fra den slags 
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produktioner, men et diasshow kan fokusere opmærksomheden omkring det enkelte billede på en lidt anden 
måde end video, der helst skal videre til det næste klip så hurtigt som muligt; sandhedsværdien af dette 
udsagn kan vi jo diskutere bagefter.
Der blev også tid til opsætning af ny håndklædedispenser og montering af de nyindkøbte lamper ved 
redigeringspladserne.

Onsdag den 30 november 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 3
Kaffetjans:  Leif G
Program:  

Onsdag den 7. december 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 3
Kaffetjans:  Leif J
Program: Vi havde igen besøg af Peters barnebarn, Rumle Kjær - “Efterårsstemning om sommeren” - om 
cilorgrading. 
Det  blev en spændende aften med et udsnit af Rumles store produktion.
Man kan roligt konkludere, at ungdommen har et andet og mere frit filmisk udtryk - gennemsyret af en 
fornøjelig lyst og evne til at udfordre  dette krævende medie.

Vi kan finde nogen eksempler HER!

Onsdag den 14. december 2022 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 3
Kaffetjans:  Leif J
Program: Vi havde igen besøg af Peters barnebarn, Rumle Kjær - “Efterårsstemning om sommeren” - om 
cilorgrading. 
Det  blev en spændende aften med et udsnit af Rumles store produktion.
Man kan roligt konkludere, at ungdommen har et andet og mere frit filmisk udtryk - gennemsyret af en 
fornøjelig lyst og evne til at udfordre  dette krævende medie.

Vi kan finde nogen eksempler HER!

Onsdag den 14. december 2022 kl. 19:30
Programansvar og kaffetjans:   Gruppe 1
Program:  Så kom julestemningen da omsider til den kære, gamle videoklub i den dybe kælder. Alle var mødt
inklusive vore trofaste ledsagere samt Jørgen Olsen. Det blev i sandhed Juleafslutning med den gode, 
gammeldaws julestemning.
Der var gløgg og æbleskiver - og bankospil ikke at forglemme. Traditionen tro startede vi med et glas vin og 
julefilm i biografen (Lars har endda været så flink at sende et link til alle medlemmers opmuntring i hjemmets 
ro.)

                                               GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 2023

https://www.youtube.com/watch?v=APHRnLGXu7g
https://www.youtube.com/watch?v=APHRnLGXu7g
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Onsdag den 4. januar 2023 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe   1
Kaffetjans:   Ove havde meldt afbud, så John havde sørget for lækker kringle.
Program:   Godt nytår 2023b
Vi havde  flere afbud på grund af sygdom, men resten kunne da byde velkommen til den nye sæson me d et glas kølig 
hvidvin.
Hereftter fik vi en god snak om planerne for den nærmeste tids møder.

Onsdag den 11 januar 2023 kl. 19:30
Programansvar:   Gruppe 2
Kaffetjans:  Peter
Programmet lød på praktisk arbejde i studiet. Der var fuildt fremmøde, og der blev taget fat med opbæring af 
opsamlet ovweskud fra fortiden. til kontaineren Utroligt, hvordan der bliver ved med at komme bunker, som 
bare skal ud! 

Der mangler ny op,ærkning af kabler - de gamle mærker faldt af. Ak ja!

I anledning af den nylige fødselsdag havde Peter sørget for brød, ost  og kringle til kaffen suppleret med et 
udvalg af diverse øl. Tak for det.

Onsdag den 19. januar 2023 kl. 19:30
Program:   Gruppe 2
Kaffetjans: Søren
Program:

Onsdag den 26. januar 2023 kl. 19:30
Sidste frist for aflevering af film til klubmesterskabet

Her kan du downloade følgende:
- Klubmesterskabsregler 2023

– Klubmesterskabstilmelding 2023
Programansvar:   Gruppe:  3
Kaffetjans:  Viggo
Program:  

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 18:00
Programansvar:  Gruppe 3
Kaffetjans: John
Program:  Viggo tog tråden op efter sidste uges greencreen optagelser hvir Leif Juel “interviewede sig selv. 
Resultatet var egentlig OK, men gav anledning til drøftelse af forskellige tekniske emner, bl. a. blikretning og 
lyssætning - der er i det hele taget brug for god forestillingsevne og fantasi, hvis det skal lykkes uden 
anmærkninger. Et manuskript vil sikkert kunne hjælpe et stykke af vejen.
Vi nåede heldigvis også klargøring af lokalerne til næste uges 61 års fødselsdag og klubmesterskab 2023.

Den endelige deltagerliste til klubmesterskab 2023 tæller nu 4 film med samlet spilletod på 48 minutter, TAK 
FOR DET fordi der i sidste ende dog var nogle medlemmer, som kom med - og dermed sikrede ,at vi stadig
kan kalde os en aktiv videoklub.
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Vi havde derfor gjort os fortjent til John’s kaffe, hvor kan havde sørget for både beød, ost og dejlig usund 
kringle: nam - nam.

Proram:
18_00 Velkomst
18:30 Spisning
19:30 Filmvisning

Derefter Hyggeligt samvær

Der var tilmeldt  følgende film til årets klubmnesterskab:

 “Tove Schmidt”, produceret af Lars Find Hansen + gruppe,

Årets dommer: Ulrik Gutt-Nielsen kommenterede filmene, og udpegede “Mølleåen” produceret af Leif 
GHredsted, som vinder af årets klubmesterskab.

Onsdag den 15. februar 2023 kl. 19:30
Programansvar:    Gruppe 1

Kaffetjans: Lars
Program:  : Vi skal arbejde med de optagelser, som blev optaget den 25. januar. 
Optagelserne bedes medtaget onsdag den 8. februar hvor John kopierer
filerne ned på en usb nøgle.
Hold 1:
De enkelte klip lægges ind i redigeringsprogrammet Magix, hvor de klippes
sammen og der sættes en ny baggrund på de klippede versioner.
Lars klipper og Søren angiver hvor de ønske klip skal ligge.
Øvrige deltagere John, Leif C. og Svend stiller relevante spørgsmål omkring processen.
Hold 2:
De enkelte klip lægges ind i redigeringsprogrammet DaVinci hvor de klippes
sammen og der sættes en ny baggrund på de klippede versioner.
Viggo klipper og Leif G. angiver hvor de ønskede klip skal ligge.
Øvrige deltagere Leif J. Peter og Ove stiller relevante spørgsmål omkring processen.

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19:30
Programansvar:  Gruppe 1
Kaffetjans:  Leif C
Viggo havde fejret guldnryllup og serverede champagne inden mødets start. Også stort tillykke til Sven E. 
Ottosen, som samme dafg fejrede 77 års fødselsdag. Sven havde fastelavnsboller med til kaffen.
Program:  Vi skulle arbejde med lyssætning. Leif J. optages i dialog med sig selv, ud fra eget manuskript. 

Der skulle lyssættes ens på 2. stole hvor Leif J. sidder skiftevis under optagelsen. •
Opgaven var jo enkel nok. 
Viggo tog straks kontrollen som instruktør og uddelte opgaver til alle, og så var det da ekllers bare en komme
igang.
Igen manglede der lidtskruer og samleled bl.a. til lampestativerne - anskaffes inden næste uges optagelser.

o Det understreger hvor vigtigt det altid er at checke alt udstyret 110% hjemmefra før en opgave “i 
marken¤.
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Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans:  Leif G
Program:  Vi skal arbejde videre med e med optagelserne fra seneste uges møde. Niuhar vi fået check på de
løse ender, så alt skal bare køre der-ud-af. Vi får se -

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19:30
Programansvar:  Gruppe  2
Kaffetjans:  Leif J
Program:  

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:30
Programansvar: Programgruppe  3
Kaffetjans:  Leif J
Program:  

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19:30
Programansvar:  Programgruppe 3
Kaffetjans:  Ove
Program:  

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 19:30
Programansvar: Programgruppe 1
Kaffetjans:  Peter
Program;  

Onsdag den 5. april 2023 kl. 19:30
(onsdag før påske)
Programansvar:   Programgruppe 1
Kaffetjans:  Søren
Program:  

Onsdag den 12. april 2023 kl. 19:30
Programansvar:   Programgruppe:  2
Kaffetjans:  Viggo
Program:  

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19:30
Program:  Generalforsamling
Kaffetjans:  Bestyrelsen
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Onsdag den 26. april 2023 kl. 19:30
Programansvar:  Programgruppe  2
Kaffetjans:  John
Program:  

Onsdag den 3. maj 2023 kl. 19:30
Programansvar:  Programgruppe  3
Kaffetjans: Lars
Program:  

Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19:30
Programansvar:   Programgruppe 3
Kaffetjans:  Leif C
Program:

Onsdag den 17. maj 2023 kl. 19:30
Program:  Åbent hus - intet fastlagt program
Åbner, lukker & kaffetjans:  Programgruppe  1

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19:30
Program:  Åbent hus - intet fastlagt program 1
Åbner, lukker & kaffetjans:  Programgruppe 2

Onsdag den 31. maj 2023 kl. 19:30
Program:  Åbent hus - intet fastlagt program
Åbner, lukker & kaffetjans:  Programgruppe 3

Onsdag den 7. juni 2023 kl. 19:30
Program:  Åbent hus - intet fastlagt program
Åbner, lukker & kaffetjans:  Programgruppe 1

Onsdag den 14. juni 2023 kl. 19:30
Program:  Åbent hus - intet fastlagt program

Åbner, lukker & kaffetjans:  Programgruppe 2

GOD SOMMER !


