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Kollekolleparken i billeder 
 

Indbydelse til lokal fotokonkurrence 

Medlemmer og beboere i Kollekolleparken indbydes til at deltage i en fotokonkurrence med temaet ”Vores område”. 
Du kan vinde tre flasker fortrinlig rødvin. Udover hæder og ære. Vinderen kåres ved Grundejerforeningens 
generalforsamling, der i år planlægges holdt 30. oktober. 

Der er flere formål med konkurrencen: At deles om glæden ved vores dejlige område. At etablere et fotogalleri på 
hjemmesiden – til brug for interesserede i vores område. Og at fremskaffe billeder, der kan benyttes i 
Grundejerforeningens kommunikation, navnlig hjemmesiden. 

Send dit yndlingsbillede – gerne flere – til info@kollekolleparken.dk. Løbende, og senest ultimo september. Så samler 
vi dem sammen, gennemgår dem og kårer en vinder. Alle deltagende fotos ”udstilles” på Grundejerforeningens 
hjemmeside i en periode på tre uger efter generalforsamlingen. 

Du kan indsende fotos fra alle årstider, fra alle tider på døgnet og i al slags vejr. Billederne skal helst give indtryk af 
Kollekolleparken og dens allernærmeste  omgivelser. Hermed er de to tilgrænsende skove inkluderet, men fokus er 
Grundejerforeningens område. Der kan være billeder fra egen have, men så skal der være en synlig kobling til en eller 
flere ejendomme – uanset om det er et af de oprindelige Johan Christensen & Søn-huse eller de nyere huse på 
Skolekrogens nordøstside. For at forhindre misbrug må der ikke være genkendelige personer på billederne. 

Specialkategori: Historiske fotos 

 
Måske har nogle af foreningens medlemmer fotos liggende fra etableringen af området i årene omkring 1970. Eller i de 
første år derefter. Det kunne være  hyggeligt at dele sådanne fotos via hjemmesiden. Så indsend dem gerne – i digital 
form. Den foto-tekniske kvalitet må gerne være ringere for historiske billeder. Gamle billeder kunne være 
interessante at lægge på den historiske sektion på Grundejerforeningens 
hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/omos.html 
 
Vi håber, at mange medlemmer og beboere har lyst til at medvirke, og ser frem til at modtage jeres fotos. 
 
Det med små typer: Fotos modtages kun i digital form. Du kan indsende op til 10 fotos. Ved indsendelse af et foto til konkurrencen afgiver 
fotografen enhver rettighed til det pågældende foto til Grundejerforeningen, som derfor kan benytte fotoet i foreningens kommunikation 
uden begrænsninger og uden oplysning om fotografen. Trods afgivelsen af brugsrettigheden til Grundejerforeningen har fotografen og/eller 
indsenderen fortsat mulighed for at benytte fotografiet i andre sammenhænge. Grundejerforeningen har ret til at foretage beskæringer af 
fotos  eller at bearbejde disse på anden måde. Der må ikke være genkendelige personer på billederne. Ikke alle fotos kommer på 
hjemmesidens fotogalleri, og ikke alle fotos gemmes. Indsendere af fotos kan i op til et år efter indsendelsen få returneret deres fotos, hvis 
disse endnu ikke er benyttet i Grundejerforeningens kommunikation. 
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