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September 2011

Referat fra generalforsamlingen
Tirsdag den 20. september 2011 på Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding. I
generalforsamling deltog 11 medlemmer, heraf 4 fra den siddende bestyrelse.

DAGSORDEN
1. Valg ad dirigent
Jørgen Rønnow Micheelsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt varslet
i overensstemmelse med foreningens love.

2. Formandens beretning
Formanden berettede bl.a., at foreningens medlemstal nu er 36, hvilket er en fremgang på 1 medlem i
forhold til sidste år.
Der har været planlagt 16 møder/arrangementer i 2010/2011. Nogle i samarbejde med andre foreninger
– 11 som egentlige møder, 1 blev aflyst. 2 fælles deltagelse ved 7. Aschberg Frühjahrs Teleskoptreffen
og hos MAF.
6 møder blev afholdt på Sct. Jørgens Gård, Kolding og 1 hos KUC, Kolding. 3 møder blev afholdt hos
medlemmer og et møde aflyst hos et medlem.
Formanden benyttede lejligheden til at give et kort tilbageblik over mødernes indhold:








8. september 2010: Observationsaften, Skov- og Naturstyrelsen holder observationsaften
sammen med Amatør-Astronomisk Forening på Naturskolen Solkær ved Lillebælt.
9.-12. september 2010: MAF Starparty 2010. Her deltog en hel del af vore medlemmer.
13. september 2010: Generalforsamling.
15. september 2010 havde foreningen besøg af Jens Buus, som er bosat i England. Han gav en
Introduktion til solformørkelser og gav en omtale solformørkelser som hobby.
8. oktober 2010: Observationsaften, Sammen med Naturstyrelsen gentog vi arrangementet ved
Naturskolen Solkær ved Lillebælt, da vejret ved første arrangement var dårligt. Det lykkedes
faktisk sidst på aftenen at få gode oplevelser på stjernehimlen, så det var gentagelsen værd.
Desværre var der ikke mange deltagere fra offentligheden, men de medlemmer, der mødte op
havde en god oplevelse sammen med deltagere fra Observationsgruppen.
12. oktober 2010: John Hansen gennemgik "Astronomi - et valgfag på C-niveau på samtlige 3
gymnasiale uddannelser i Danmark". Ydermere er der lidt astronomi i fysikundervisningen på
STx og HTx. Undervisningen tager udgangspunkt i de overordnede emner 'Menneskets plads i
Universet' og 'Universets udvikling og dynamik'. Et typisk årspensum bliv gennemgået og
anvendt software blev vist. Det var tanken, at dette kunne give inspiration til nye emner for
mødeaftener.
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3. november 2010: Vi mødtes hos Ejner Surrow, hvor Bernd kom på besøg med sit 18”
Dobson-teleskop. Vejret var ikke det bedste, men der blev dog observeret svage objekter. Efter
en lidt kold omgang serverede Thora og Ejner drikkevarer, kaffe og andet godt for os og
snakken gik lystigt! TAK!
20. november 2010: Besøg på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Her mødte
vi en oplagt Frank Grundahl, der fortalte om SONG-projektets spektrograf, der fremstilles på
instituttet. Herefter besøg på Steno-museet og dets planetarium, hvor "Efterårets stjernehimmel"
blev forevist.
14. december 2010: Julemødet blev afholdt hos Jørgen Heise Olsen. Her blev der snakket og
udveklet idéer og erfaringer. Jørgen serverede julegløgg og æbleskiver. En rigtig hyggelig aften.
TAK!
18. januar 2011: Michael Linden-Vørnle "Big Bang - set med danske øjne". Michael gennemgik
status for Big-Bang teorien. Herefter omtaltes den europæiske satellitmission "Planck", der
siden 2009 har studeret eftergløden fra Big Bang i stor detalje.
8. februar 2011: John Hansen tog et af emnerne op fra gymnasiet "Afstandsstigen Grundlæggende afstandsbestemmelse med små sjove opgaver". Det var rigtig spændende med
disse opgaver.
8. marts 2011: Kim Lang, Hjallerup "Asteroider - sidste nyt fra fronten". Det er et emne som
flere har ønske sig, og Kim har lovet at komme igen i næste sæson med et lidt andet emne.
12. april 2011: Variable stjerner ved Jens Jacobsen og Knud Strandbæk. Jens talte om målinger
af stjerners lysstyrke, kaldet fotometri, og omtalte hvordan amatører kan lave målinger med en
stor præcision, og om hvordan amatører kan bidrage med værdifulde resultater. Knud talte om
målinger på exo-planeter, Delta-Scut stjerner og omtalte SONG-projektet.
29. april - 1. maj 2011: Flere af medlemmerne deltog også i år i 9. Aschberg Frühjahrs
Teleskoptreffen.
10. maj 2011: Sæsonens sommermøde blev holdt hos Liva. På mødet drøftedes alt inden for
astronomi og lidt mere i hyggelige omgivelser. Astronomiske begivenheder i sommerens løb
drøftedes også. Tak til Liva.

Bestyrelsesmøder:
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder:





På det første konstituerede bestyrelsen sig.
Ved det andet møde blev drøftet en ansøgning fra Johannes Jensen om anskaffelse af et
justeringsinstrument til teleskoper. En undersøgelse viste, at det påtænkte instrument kun kunne
bruges til 2 fabrikater af teleskoper, og da ingen af foreningens medlemmer havde sådanne,
besluttedes det at undlade at købe instrumentet. Det blev dog samtidigt vedtaget at tage sagen
op igen, hvis sådanne teleskoper skulle blive købt. Og endelig besluttes det at anskaffe en
såkaldt kunstig stjerne af fabrikat Picostar til brug for kalibrering af medlemmernes teleskoper.
Ved det sidste bestyrelsesmøde midt i september blev generalforsamlingen forberedt og
mødeaktiviteterne for 2011/12 blev delvist fastlagt. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil
blive tilfredse med programmet, men opfordrer stærkt nu som altid medlemmerne til at komme
med forslag, da det er vigtigt, at mødekalenderen bliver så alsidig og spændende som muligt. Vi
takker for de fine forslag fra flere medlemmer.
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Foreningen:
Det er meget vigtigt for foreningen, at medlemmerne omtaler foreningen. Dette vil givetvis også
medvirke til at forøge medlemsskaren. Husk også, at I er velkomne til at tage en gæst med en enkelt
gang, da det jo kan være rart at se, hvad man går ind til.
Foreningens hjemmeside: www.aaf.dk
John Hansen er foreningens webmaster og har gjort et godt arbejde for siden. Tak for dette!
Selvfølgelig kommer der arbejde til fra vores egen side, når siderne skal opdateres. Her tænker jeg på
de forskellige aktiviteter, der sker i foreningen.
Hvis medlemstallet skal forøges, er det vigtigt for foreningen, at der forberedes nogle aktiviteter, som
kan tiltrække nye medlemmer, samt som kan bevirke en fastholdelse af medlemmerne. Foreningens
bestyrelse har ofte anmodet medlemmerne om forslag samt ideer til medlemsmødernes indhold. Det har
derfor været glædeligt, at enkelte har henvendt sig med forslag og ligefrem også har tilbudt
arbejdskraft. Bestyrelse regner med et vist samarbejde med Orion Planetarium, Jels i næste sæson ved
at lægge 2 møder der samt om muligt også at kunne deltage ved et par af foredragene der.
Foreningssamarbejdet:
Formændene for de astronomiske foreninger bliver hvert år sammenkaldt til et forenings-ledermøde.
Det var en idé, som jeg tog op, da jeg blev formand i Astronomisk Selskab. Dette bliver i år afholdt i
Århus af Østjysk Astronomi Forening.
Samarbejdet med Astronomisk Selskab:
I Selskabets blad Knudepunktet er vores forening sammen med de øvrige astronomiske foreninger
optaget med en kontaktperson + adresse. Vi kan hvert kvartal sende en plan over vores aktiviteter til
Selskabet, som så tager dette med i den store fællesplan over aktiviteter, der i Danmark knytter sig til
astronomien. Ved Foreningsledermødet i november kommer Astronomisk Selskab med et forslag om
forøget foreningssamarbejde.
Foreningens teleskoper:
Foreningen ejer 3 astronomiske kikkerter.
1. En Mertz-refraktor (objektiv), hvis mekaniske dele er bygget af af afdøde finmekaniker Jens
Olsen, København. Denne kikkert, der har tidligere været udlånt til Orion Planetarium er på
nuværende tidspunkt deponeret hos Museet på Koldinghus. Da Museet på Koldinghus ikke har
specielt interesse i eller fornødent kendskab til astronomiske kikkerter, bør man nok igen på et
tidspunkt overveje kikkertens placering.
2. Et lille Newton-spejlteleskop, der er til udlån hos foreningens medlemmer. Dette instrument
blev skænket foreningen af Ove Larsen.
3. Et 6” Dobson-teleskop, som blev erhvervet i 2002. Dette udlånes også til medlemmerne.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det fine og inspirerende
samarbejde. Endvidere vil jeg gerne på bestyrelsens og medlemmernes vegne takke de medlemmer,
som har bidraget med foredrag, har stillet deres hus til rådighed eller på anden måde har bidraget til at
gøre det interessant at være medlem af vores forening.
Hermed vil jeg overgive min beretning til generalforsamlingens behandling.
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Formandens beretning blev godkendt.

3. Foreningens reviderede regnskab for regnskabsåret 2010/2011
Kasseren omdelte kopi af det reviderede regnskab, der blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelse foreslog uændret kontingent for 2011/2012, Kr. 200,-.
Forslaget blev godkendt.
Der var ingen forslag indkommet fra medlemmerne. Fra bestyrelsen var forslag om at sondere
mulighederne og interessen for at indrette en observeringsopstilling i tilknytning til Naturskolen
Solkær. Forsamlingen nikkede til at udføre en sondering.

5. Valg af kasserer
John Hansen blev nyvalgt.

6. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer
Jens Jacobsen og Liva Clausen blev genvalgt.
Nyvalgt blev Gert Lindgaard, idet han som 1. suppleant indtrådte i bestyrelsen i stedet for
bestyrelsesmedlemmet og nu afgående kasserer Kurt Jelsbak.

7. Valg af 3 suppleanter for bestyrelsen
Valgt blev Jørgen Heise Olsen (1. suppleant), Ejnar Surrow (2. suppleant) og Mogens Hansen (3.
suppleant).

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Jørgen Micheelsen og Bodil Thomsen blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Christian Jacobsen blev genvalgt.

9. Eventuelt
Intet fremkom.

Referent Kurt Jelsbak
Kolding den 21.09.2011

