Cafemøde

Dato: Tirsdag 31/10 2017, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19:3520.15

Tema
Velkommen i cafeen
• Kort resume af agendaen
Fokusgrupper
Har vi de fokusgrupper vi ønsker? Er klubbens medlemmer
med i de grupper som de ønsker. Vi tager en debat omkring
klubbens fokusgrupper på baggrund af tovholdernes indlæg.

Ansvarlig
Cafegruppen
Flemming

10 min. Naturgruppens tovholder fortæller om det seneste års
aktiviteter, og hvad ønsket for i denne sæson er.
10 min. Streetgruppens tovholder fortæller om det seneste års
aktiviteter, og hvad ønsket for denne sæson er.
10 min. Portrætgruppens tovholder fortæller om det seneste
års aktiviteter, og hvad ønsket for denne sæson er.
5 min. Er der ønsker til andre fokusgrupper, fx filmgruppe ol. ?
5 min Opsamling og afrunding
20.1520.30
20:30_
21.30
21:30

15’ Pause
Portfolio gennemgang
Tag billeder med som du ønsker konstruktiv kritik på. Det er
sidste gang inden aflevering til klubkonkurrence.

Flemming

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Formand
Tovholdere
Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafegruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Flemming, Palle og Tina

Cafemøde

Dato: Tirsdag 14/11 2017, kl 18:00 mødes i København, ved rådhuset på rådhuspladsen –
dagsorden:
Tid
18.00

19:45
19:4521.30

Senest
søndag
den
12.11
kl
18.00

Tema
NB – vi tager på fototur til København denne aften, og
møde tid og sted er derfor anderledes end normalt.
Vi mødes ved Københavns rådhus, hvor cafeansvarlig deler
seddel ud med emner for aftenens fototur og konkurrence
Vi mødes ved Den lille gule kaffebar, Mikkel Bryggers Gade 7
1460 København, her er skiftende fotoudstillinger på 1 sal.
På Den lille gule kaffebar vil man kunne købe kaffe/te, øl,
sodavand og sandwich mv. for egen regning, og tage en snak
om aftens fototur
Hvis du har været med på klubtur og ønsker at deltage i
konkurrencen, så skal du sende 1 billede fra hver af de 4
emner, senest søndag den 19.11 kl 18.00 til
stroemann@hotmail.com

Ansvarlig
Tina

Flemming/Palle/Tina
Flemming/Palle/Tina

Tina

Der gives point for det enkelte billede i forhold til emne, og
samlet vurdering i forhold til helhed i serien.
Billederne vil blive bedømt af klubmedlemmerne den 21.11.

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafegruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Flemming, Palle og Tina

Cafemøde

Dato: Tirsdag 21/11 2017, kl 19:30 i klubbens lokaler – dagsorden:
Tid
19:30
19.3520.35

20.5021.00
21:00_
21.40

21:45

Tema
Ansvarlig
Velkommen i cafeen
Cafegruppen
• Kort resume af agendaen
Miniforedrag/diskussion omkring fotoudfordringer på farten Flemming/Palle/Tina
19.35-19.55 20 min ved Flemming
20:00-20.20 20 min ved Palle
20.25-20.45 20 min ved Tina
10’ Pause
Gennemgang af indsendte fotos til konkurrence
Endnu en gennemgang af indsendte fotos, samtidig med at
der gives tid til at medlemmerne kan give point.
Sammentælling af point.
Kåring af vinder af fototur konkurrencen

Flemming/Palle/Tina

Evt. meddelelser fra bestyrelse og grupper
• Klubbens formand orienterer
• Grupperne orienterer
Afslutning og oprydning
• Gå nu lige hjem

Formand
Tovholdere
Alle

Ordstyrer og tidsholder er som altid ved vores cafemøder ”nogen” fra den til enhver tid eksisterende cafegruppe.
Alle angivne tidspunkter er i bedste fald omtrentlige.
Cafeansvarlige: Flemming, Palle og Tina

