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Ka.Lund.borg fotoklub er lkke nogen årsunge. Dens historie går helt tilbage
tIL 1914, bvor en kred.s af fotointeresseretle på motorfabrlken Bukh starte-
de en fotoklub med. nøtl.elokale i bibllotekets Læserum for børn. Der vigte
sig burtlgt at være behov for en såd.an k1ub, ldet netllemstallet snart kom
op på ca 3Or ti1 trod.s for, at tler lkke fandtes et mørkekamner. Klubben
havde mange god.e år ber med. d.iverse aktiviteter, dog ud.en at.gøre rig
eærlig bemærket udadtll.
Biblioteket flytted.e lmitllertltl intl i nye LokaLer i Klostelrvænget, så det
gamle bibllotek (nu 01e Lunds Cåd) blev solgt, og klubben va"r.au-hudvåJ.d.
Desværre var det ikke nuligt at få et egaet lokal-e ti1 en rimelig pris, så
aktiviteterne blev stillet i bero.
Et par aktive unge mennesker r Flnn Rasmussen og Eenning §chrartzbach, fik
dog sat fart i tingene igen, og klubben lornne rykke ind. 1 nogle kæld.erLo-
kaler i Aclelgadle 20. Eer blev indrettet mørkekæmer og atalier, så også
unge mennesker kunne lave bl11eder under kynd.lg vejleilning, Eer skal lsær
nævnes en af kLubbens mange fornænd., fotograf A1f Petersen, der i høj grad.
var medvirkencle ti1, at klubbens billeder fik et mere professionelt præg.
Iesværre blev ogeå denne ejend.om snart solgt, men efter et par år med ud-
flytning til Årby sko1e, fik klubben nogle meget fine lokaler i rDet gamle
Skolekøkkenrr. lfed OrIa Rasmussen som fo:mand. havd.e klubben her en række
gocle år med. stigend.e aktiviteter. Med indrneld.else i SeLskabet for danske
Fotografi (en paraplyorgånåsation for landets fotoklubber) kunne ned.lem-
merne nu deltage i den etore år1ige land.skokurrenoe. Eer har med.lerilner af
klubben i ticlens 1øb hjenført både $r1d- og søhmed.aIje, §amt ad.sklIlige
diplomer og certifitater.
Et af klubbens meget aktive med.lemmerr Erik Kristensen, tog lnitlativet
til oprettelsen af irSamfotorr, et samarbe jd.e me11em nabobyernes fotoklubber,
med bl. &. halvårlige biLleclkonkurrpencer, så med.lemmerne kunne prøve kræf-
ter med. en lid.t størr'e kred.s. Dette samarbejde har nu fungeret fint 14 år.
Efter at voldsramte kvinder overtog vore lokaler i L983/54, har klubben
nu fået et udmærket lokale i Rynkevangsskolens paviI1on. Et tllhøre.nd.e rum
er indrettet som depot og mørkekarutrer, som stilles gratis ti1 råtligherl for
klubbens med.lemmer.
I månederne Juni- juli- augu.$t holder klubben sommerferla. Den øvrige d.eL
af året gr der mød.eaften bver onsdag kI. 19r30. Interessered.e er meget ve1-
komne ti1 at bigge ind.enfor. føvrigt kan forrspørgsler og indmel6else ske
til formanden, 0r1p Rasmrssen, på telefon 51 39 53.
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