
Astronomisk	  Selskab	  Generalforsamling	  26/4/2014	  
	  
	  
1)	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent:	  	  
Til	  dirigent	  valgtes	  Erik	  Høeg	  og	  til	  referent	  valgtes	  Johan	  Fynbo.	  Dirigenten	  
konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  indkaldt.	  
	  
2)	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  generalforsamlingen	  6.	  April	  2013	  
(tilgængelig	  på	  astronomisk.dk)	  
Referatet	  blev	  godkendt.	  
	  
3)	  Formandensberetning	  
Formanden	  fremlagde	  sin	  beretning	  som	  også	  er	  skriftlig	  tilgængelig	  på	  
atronomisk.dk.	  Beretningen	  var	  struktureret	  i	  tre	  dele:	  1)	  udviklingen	  i	  
medlemstallet,	  2)	  hvad	  yder	  vi	  til	  medlemmerne,	  3)	  nyt	  om	  WKO.	  Omkring	  det	  
detaljerede	  indhold	  i	  beretningen	  henvises	  til	  den	  skriftlige	  beretning	  på	  
astronomisk.dk.	  
	  
4)	  Beretning	  fra	  sektioner	  og	  udvalg	  
Der	  blev	  afgivet	  beretninger	  fra	  flg.	  sektioner:	  
Radiosektionen	  (Søren	  Lynggaard	  på	  vegne	  af	  Steffen	  Lindemann)	  	  
Sektionen	  for	  variable	  stjerner	  (Erik	  Høeg)	  
Instrumentsektionen	  (Knud	  Strandbæk)	  
Solsektionen	  (Sven	  Thimm)	  
Sektionen	  for	  småplanetokkultationer	  (Mogens	  Blichfeldt)	  
Skriftlige	  beretninger	  fra	  sektionerne	  kan	  også	  findes	  på	  astronomisk.dk.	  
Overordnet	  er	  det	  mange	  spændende	  projekter	  i	  sektionerne	  –	  rigtig	  godt	  at	  se!	  	  
Bestyrelsen	  blev	  opfordret	  til	  at	  tage	  initiativ	  til	  at	  arranger	  årlige	  møder	  mellem	  
sektionerne.	  	  	  
	  	  
5)	  Kasseringens	  beretning	  om	  regnskabet	  for	  2013	  
Kasseren	  Steen	  Traberg-‐Borup	  fremlagde	  regnskabet	  for	  2013	  som	  også	  er	  
tilgængeligt	  på	  atronomisk.dk.	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  regnskabet.	  
Regnskabet	  for	  WKO	  blev	  også	  fremlagt	  og	  godkendt.	  Det	  blev	  foreslået,	  at	  
bestyrelsen	  skal	  undersøge	  om	  strømforbruget	  på	  WKO	  kan	  reduceres.	  
	  
6)	  Budgettet	  for	  2014	  
Kasseren	  fremlagde	  budgettet	  for	  2014	  som	  også	  er	  tilgængeligt	  på	  
astronomisk.dk.	  
Budgettet	  for	  WKO	  blev	  også	  fremlagt.	  
Begge	  budgetter	  blev	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  
	  
7)	  Indkomne	  forslag	  
Punktet	  bortfaldt,	  da	  der	  ikke	  var	  indkomne	  forslag.	  
	  
	  



8)	  Valg	  til	  bestyrelsen	  
Søren	  Lynggaard	  og	  Johan	  Fynbo	  var	  på	  valg	  og	  begge	  blev	  genvalgt.	  
Henry	  Nørgaard	  valgte	  at	  udtræde	  fra	  bestyrelsen	  og	  i	  stedet	  indtrådte	  
suppleanten	  Ole	  Berg	  Nielsen.	  
	  
9)	  Valg	  af	  suppleanter	  
Som	  suppleanter	  til	  bestyrelsen	  valgtes	  Mikkel	  Lund	  og	  Jens	  Jessen-‐Hansen,	  der	  
begge	  er	  PhD	  studerende	  i	  astronomi	  ved	  Aarhus	  Universitet.	  
	  
10)	  Valg	  af	  formand	  
Som	  formand	  valgtes	  Johan	  Fynbo.	  
	  
11)	  Valg	  af	  revisorer	  
Som	  revisorer	  valgtes	  Steen	  Lærke	  og	  Bent	  Schou.	  Som	  første	  revisorsuppleant	  
valgtes	  Birgit	  Fejerskov	  og	  som	  anden	  revisorsuppleant	  valgtes	  Erik	  Høeg.	  
	  
12)	  Eventuelt	  
Generalforsamlingen	  takkede	  Henry	  for	  hans	  store	  indsats	  for	  selskabet.	  
	  
I	  øvrigt	  konstituerede	  bestyrelsen	  sig	  på	  flg.	  måde:	  næstformanden	  er	  Julie	  
Søgaard	  og	  kasseren	  er	  Steen	  Traberg-‐Borup.	  
	  
Underskrevet	  af	  dirigent	  og	  referent	  

	  
	  
	  	  
	  


