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September 2013

Referat af generalforsamling
Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.30 på KUC – Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000
Kolding.
I generalforsamling deltog 13 medlemmer, heraf 4 fra den siddende bestyrelse.

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

2. Formandens beretning
Tilbageblik
Formanden indledte sin beretning med et tilbageblik med overskriften: Hvem er vi? (hentet fra en
AAF-foreningsfolder fra 2001):
Amatør-Astronomisk Forening i Kolding blev stiftet i 1973 af nogle astronomiinteresserede efter et
astronomi-aftenhøjskolekursus, hvor foreningens nuværende formand Knud Strandbæk underviste.
Vi er en lille forening (ca. 20 medlemmer) og holder 8 – 10 møder årligt. De fleste møder holdes på
Sct. Jørgens Gård i Kolding. Herudover afholdes observationsaftener ved specielle lejligheder og ture
til planetarier eller andre steder, der har interesse for amatørastronomer.
40 års jubilæum
Vi kan således afholde 40 års jubilæum i år, og i den forbindelse har bestyrelsen ønsket at markere
begivenheden ved en astronomiudstilling på Kolding Bibliotek, hvor Johannes Jensen har lovet at lave
en udstilling sammen med astrofotogruppen. Et medlem har også lovet at stille et teleskop til rådighed,
og måske har flere ting, der kunne have interesse. Så henvend jer meget gerne herom, hvis I har noget
at bidrage med. Det er også tanken at få den lokale presse og P4 Trekanten på banen.
Af foredrag vil vi prøve med offentlige foredrag af professionelle astrofysikere, som jeg allerede er i
gang med.
Medlemstallet
I dag er medlemstallet helt aktuelt 42. Vi har haft en pæn medlemsstigning, hvilket vel for en stor dels
vedkommende kan skyldes foreningens aktiviteter blandt medlemmerne, herunder astrofoto. Der er
således ingen tvivl om, at foreningen bør tilstræbe øget aktiviteter inden for aktiviteter blandt
medlemmerne.
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Møder
Der har været planlagt 13 møder/arrangementer i 2012/2013. Nogle i samarbejde med andre foreninger.
10 som egentlige møder, 1 fælles med MAF og 1 fælles med VdS.
7 møder blev afholdt på KUC, Kolding og 3 møder blev afholdt hos medlemmer.
Desværre har det ikke været muligt at deltage i en foredragsrække på Orion Planetarium, Jels i det
forløbne år, da der ikke har været planlagt møder her før kort før afholdelse i det sene forår. Dette
skyldes sygdom hos lederen af Planetariet. Jeg har tilbudt at lave en foredragsrække med deltagelse af
professionelle astrofysikere som foredragsholdere. Vi kan håbe på og opfordre til at der også arrangeres
møder her fremover, som vi kan deltage i.
De afholdte møder er:
11. sept. 2012: Generalforsamling
14.-15. sept. 2012: MAF-Starparty 2012. Medlemmerne indbydes til at deltage.
2. oktober 2012: Erik Persson fra Astro, Ålborg kommer og viser nyheder, bl.a. eksempler på de nye
ED-apokromat teleskoper. Der omtales også tilbehørsdele til teleskoper m.m.
4. oktober 2012: Astrofotomøde kl. 19:30 på KUC. Her planlægges sæsonens møder.
8.-12. okt. 2012: Spektroskopi-kursus i Wuppertal, Interesserede medlemmer har mulighed for at
deltage.
1. nov. 2012: Erik Høeg, leder af Astronomisk Selskabs Sektion for Variable Stjerner introducerer os i
emnet variable stjerner ved eksempler og viser os, hvordan man observerer og henter data ud af
observationerne.
13. dec. 2012: Julemøde hos Jørgen Heise Olsen, Bernd Schatzmann medbringer sit 18" Dobsonteleskop.
22. januar 2013: Besøg hos Helge Thisgaard, hvor vi så på Helges observatorium med bl.a. et 14" C14teleskop.
19. februar 2013: Besøg af Frank Grundahl, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, der
gennem flere år arbejdet ihærdigt med SONG projektet.
26. marts 2013: Lars Zielke "Vejen fra asteroider og planeter til Tvis"
14. maj 2013: Jens F. Dalsgaard Nielsen, Aalborg Universitet "Et dansk rumeventyr. At bygge
luftkasteller i den virkelige verden – Satellitter".
2.-9. juni 2013: Astrotur til Vogelsberg i Tyskland.
24. maj 2013: Sommermøde hos Liva Clausen.

Astrofotogruppens mødeaktivitet:
Her afholdt 1 planlægningsmøde i oktober + 6 deciderede astrofotomøder med Johannes Jensen som
instruktør.

Bestyrelsesmøder:
Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder:
På det første konstituerede bestyrelsen sig. Her blev Jens Jacobsen valgt som næstformand.
Ved det sidste bestyrelsesmøde i august blev generalforsamlingen forberedt og mødeaktiviteterne for
2013/14 blev drøftet.
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Foreningen:
Det er meget vigtigt for foreningen, at medlemmerne omtaler foreningen. Dette vil givetvis 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 det! Men John vil
meget gerne aflastes på denne post, så vi skal have skaffet en afløser så hvem er interesseret i dette felt?
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.

Orion Planetarium:
Bestyrelse regner også med et vist samarbejde med Orion Planetarium, Jels fremover. Den 1/7-2013
fyldte Orion Planetarium 20 år. I den anledning åbnede man dørene den 30/6. Jeg tog til Jels for at
ønske tillykke og medbragte 3 flasker vin som fødselsdagsgave.
Planetariet har nyansat en projektleder, der skal sørge for planetariets udvikling fremover. Man vil
gerne gøre planetariet til et Kosmotorium – En udkigspost til rummet.

Spejlslibning:
Foreningens bestyrelse vil gerne tage nye områder op i foreningsregi. Det er kendt, at der er flere i
foreningen, der har slebet spejle til brug i astronomiske teleskoper. Et af foreningens medlemmer, Jens
Jacobsen har meget stor erfaring i denne proces, og da et andet af foreningens medlemmer, Henrik
Schneider fandt en professionel Optisk slibemaskine til salg på eBay slog vi til, da vi kunne komme
igennem med et meget billigt bud på lidt under 2000 kr. Dertil kom transport og indpakning, da
maskinen skulle overtages som den stod.
I bestyrelsen vedtog vi at købe maskinen til foreningen, da vi fandt, at det var en enestående chance for
også at udvikle denne side af foreningen, da det kunne medvirke til en forøget medlemstilgang. Vi vil
gøre maskinen selvfinansierende ved at lade brugerne betale for brugen af den, så den på den måde
ikke kommer til at belaste foreningens økonomi.
Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at maskinen skal være selvfinansierende, så brugerbetaling
og fondsmidler skal søges. Det er tanken, at maskinen skal placeres i Kolding-området.
Principperne for slibemaskinens anskaffelse og drift er følgende:
1. Maskinen ejes af foreningen.
2. Der laves et selvstændigt regnskab for slibemaskinen.
3. Et overskud tilfalder AAF.
Man skal være medlem af AAF for at benytte slibemaskinen.
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Der skal lyde en stor tak til Henrik Schneider, der på dygtig vis har udført det praktiske arbejde med
ejeren, Petersburg Astronomical Society, Sct. Petersburg, Florida. Henrik og jeg har været i daglig
kontakt med hinanden i denne fase. Også tak til Jens Jacobsen og John Hansen for et godt samarbejde
heromkring.

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.
Der afholdes igen møde i 2013 på Sjælland i november.

Samarbejdet med Astronomisk Selskab:
I Selskabets tidligere blad Knudepunktet kunne vores forening sammen med de øvrige astronomiske
foreninger blive optaget med en kontaktperson + adresse. Knudepunktet er ophørt som papir-tidsskrift,
men skulle fortsætte som et web-tidsskrift. 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. Dette skulle så kunne ses på AS-website. Vi har imidlertid ikke modtaget information
herom i dette år.

Foreningens teleskoper:
Foreningen ejer 3 astronomiske kikkerter.





En Mertz-refraktor (objektiv), hvis mekaniske dele er bygget 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. Museet har for tiden en udstilling
”1001-ting” (september 2012), og her er Jens Olsens kikkert udstillet på udstillingens bedste
plads. Den er blevet fotograferet og en omtale har været bragt i Jydske-Vestkysten
Et lille Newton-spejlteleskop, der er til udlån hos foreningens medlemmer. Dette instrument
blev skænket foreningen af Ove Larsen.
Et 6” dobson-teleskop, som blev erhvervet i 2002. Dette udlånes også til medlemmerne.

Udover dette ejer foreningen et justerings-okular og en Kunstig Stjerne, som kan lånes af foreningen
medlemmer. Er for tiden hos Gert, der sammen med Jens er foreningens materialeforvaltere.

Medlemmers foreningsmæssige aktiviteter uden om bestyrelsen:
Efter henvendelse fra medlemsside har bestyrelsen behandlet dette emne på sit møde 2013-0828. Bestyrelsen ønsker følgende principper iagttaget: Man skal udtrykkeligt gøre opmærksom på, hvis
man udtrykker sig på egne vegne, at foreningen ikke tages til indtægt for personlige holdninger!
Man kan således heller ikke uden bestyrelsens samtykke træffe aftaler af nogen art på foreningens
vegne.
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Nye tiltag:
Materialeforvalter: Jens og Gert
Optik: Jens
Teknikgruppe: Gert
Webmaster: Uafklaret

Observationsgruppen:
Liva har besluttet at trække sig som koordinator pga. sygdom. Hvem træder ind?
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!
Forsamlingen godkendte efterfølgende formandens beretning.

3. Foreningens reviderede regnskab for regnskabsåret 2012-2013
Kassereren omdelte kopi af det reviderede regnskab, der blev godkendt.
Budget for 2013-2014 blev ligeledes omdelt og godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelse foreslog uændret kontingent for 2013-2014, Kr. 200,-.
Forslaget blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer foreligger udsendt til medlemmerne. Der foreligger
endvidere forslag fra ét medlem om brug af brevstemmer ved afstemninger.
Endelig foreslog bestyrelsen, at generalforsamlingens dagsorden pkt.1 skal lyde: 1. Valg af dirigent og
referent.
Generalforsamlingen vedtog
a) den forslåede ændring af pkt. 1,
b) den forslåede vedtægtsændringer som helhed, medens forslaget om brevstemmer blev afvist med
henvisning til de komplikationer, forslaget vedtægtsmæssigt indebærer.

5. Valg til bestyrelsen
John Hansen, Jens Jacobsen og Henrik Schneider blev valgt. (Bestyrelsen består herefter af Knud
Strandbæk (formand), John Hansen (kasserer), Gert Lindgaard, Henrik Schneider og Jens Jacobsen).

6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen
Valgt blev Jannick Pettersson (1. suppleant) og Henrik Enstrøm (2. suppleant).
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7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Jørgen Micheelsen og Ejner Surrow blev valgt som revisorer.
Valg af revisorsuppleant: Kurt Jelsbak blev genvalgt.

8. Eventuelt
Formanden spurgte, om der blandt medlemmerne var nogen, der er interesseret i at medvirke i
pressekontakter.

Referent Kurt Jelsbak
Kolding den 19.09.2013

