
Medlemsmøte den 28. oktober 2021 

Det var møtt frem 12 medlemmer til dette møtet, tross at det var fotballkamp 

denne kvelden. 

Formann Einar Bjaanes kunne ønske alle vel møtt til møtet, og informerte om 

kveldens program. 

Julebord. Det ble bestemt at årets julebord skulle gå av stabelen torsdag den 

25. november kl. 18.30  i vårt  møtelokale. Her kan vi pynte og dekorere som vi 

vil.  Juletalerken skal bestilles, og formann vil sende ut et skriv om dette senere, 

slik at man kan melde seg på. 

Støyreduksjon. Neste post på programmet var «Støyreduksjon» Dette var et 

emne som Terje Håheim tok seg av. Dette var et program som ligger i «Topaz 

labs» Et program som utvikler bildene til det bedre. Vi kan kalle det kunstig 

intelligens. Terje hadde med flere bilder, som vi fikk gjennomgå denne 

forvandlingen og flere ble imponert. Prøveversjon kan lastes ned i 30 dager. 

Ellers koster programmet rundt 60. dollar. 

Årboka. Flere reagerte også på Årboka som nettopp hadde kommet, og spesielt 

at flere hadde sendt inn bilder, men ingen fra klubben fikk noe med denne 

gangen, men vi prøver på nytt til året. 

Dråperigg. Formann hadde med seg en selvlaget dråperigg for å demonstrere 

hvordan man lager utrolige dråpebilder. Her fikk flere medlemmer prøve seg 

med denne vidunder maskinen, som Einar selv har bygget. Et flott hjelpemiddel 

for å få frem utrolige dråpebilder, som vekker oppsikt. 

Månedens bilde. Så var det klart for månedens bilde, der oppgaven var «Høst» 

 Digitalt: 

1, plass. Einar Bjaanes «Mat til vinteren» og Kristin Pladsen «Rød Herregård» 

3, plass. Lillian Høidal «Fluesopp» og Kristin Pladsen «Trollskog» 

5. plass. Dag Eidet «Vi holder ut litt til» 

6. plass. Einar Bjaanes «Hekta» og  Wenche Baardsen “Blåbær» 



 Papir: 

1. plass. Jan Egil Syversen «Høstnatt på Dusa» 

2. plass. Terje Håheim «Tåkete» 

3. plass. Terje Håheim «I all sin prakt» 

4. plass. Dag Eidet «En holder ut» 

5. plass. Wenche Baardsen «Vannlek» 

6. plass. Dag Eide «Senhøst fauna» 

Når det gjelder månedens bilde under julebordet er ikke dette bestemt. Einar vil 

sende ut innbydelse til julebordet, og hvis månedens bilde skal være med under 

dette møte så får alle beskjed. 

Det ble servert kaffe, Te og boller, og selvfølgelig ble det utlodding. 

Møtet ble avsluttet kl. 21.30 

 

-sekretær- 

Helge N. Solie 

 


