
Referat

Generalforsamling WKO-kredsen 29.03.14 

Dagsorden

1.
Valg af dirigent og referent
Tilstedeværende 11 medlemmer valgte Peter Zethner-Møller (PZM) til ordstyrer, Ellen Sprechler til referent. 
PZM konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt med 14 dages varsel, og forsamlingen (11 medlemmer)  
godkendte dagsordenen.

2.
Godkendelse af referat fra forrige kredsgeneralforsamling
Punktet udgik med forsamlingens samtykke.

3.
Formandens beretning
Den lokale kreds af Astronomisk Selskab, WKO-kredsen har 43 medlemmer,  hvoraf de 20 bor i Gribskov Kommune.
Michael Quaade (MQ) fremlagde beretningen på vegne af formanden, Bettina Brix Nielsen, i sin egenskab af sekretær. 
Han henviste til sin (samtidig med indkaldelsen) udsendte skriftlige beretning og informerede desuden om det 
fremadskridende arbejde med at installere radioteleskop bl.a. til måling af brintskyer i vores solsystem og om 
Solkikkerten, som der har vist sig stor interesse for ved forskellige arrangementer i kommunen, bl.a. ved Gadekæret i 
Helsinge, på strandene, ved Kildemarkedet m.v. Også skoleklasser fra kommunen har i et stadig større omfang besøgt 
observatoriet som et led i undervisningen. De to månedlige åbent-hus aftener på observatoriet er generelt velbesøgte, og
i sommersæsonen kan interessen være så stor at der må fremvises i flere hold. 

MQ blev af de tilstedeværende rost for sit store engagement i observatoriets drift og for ved smittende entusiasme og 
positiv pædagogik at indvie de besøgende i elementært stjernekiggeri. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

4.
Godkendelse af kredsens regnskab for forrige kalenderår
Kasserer i Astronomisk Selskab Steen Traberg-Borup fremlagde det reviderede regnskab, som er udsendt sammen med 
indkaldelsen, og skal godkendes af Astronomisk Selskab i april. 

Der blev rejst spørgsmål om muligheden for at nedbringe udgiften til opvarmning, f.eks. ved at installere en 
energibesparende varmepumpe eller nye elradiatorer. Der blev desuden udtrykt undren over høje beløb til kommunal 
ejendomsskat og forsikring. Den kommende bestyrelse blev opfordret til at se på mulige besparelser. 

Regnskabet godkendt.

5. 
Gennemgang af kredsens driftsbudget for indeværende år
Med i budgettet for 2014 er et tilskud fra Astronomisk Selskab til driften af observatoriet. Udgifterne i forbindelse med 
det nye radioteleskop, budgetteret 35.000 kr.,  finansieres af separate fondsmidler.

Budgettet godkendt. 

6.
Vedtægterne
Punktet omhandlede vedtægtsændringer foreslået af MQ. 

MQ forklarede forslaget om navneændring fra Dr. N.P. Wieth-Knudsen Observatoriet til Wieth-Knudsen Observatoriet 
(WKO) som en nutidig sproglig tilpasning af et langt navn. Og en del af de øvrige foreslåede vedtægtsændringer med 
nødvendige justeringer i forbindelse med oprettelsen af Gribskov Kommune (tidligere Helsinge Kommune).



I forbindelse med vedtægternes § 4 har MQ indhentet juridisk ja til at medlemmer af Astronomisk Selskab bosiddende i 
Gribskov Kommune automatisk kan være medlemmer af WKO, da WKO-kredsen er en lokal enhed af Astronomisk 
Selskab og ikke en separat forening. 

§ 5 om valg af medlemmer til kredsens bestyrelse blev ændret til: Kredsen ledes af en bestyrelse på fem personer, 
hvoraf mindst tre skal være fastboende i Gribskov Kommune eller have særlig tilknytning til Wieth-Knudsen 
Observatoriet. To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Astronomisk Selskabs bestyrelse for ét år ad gangen, tre vælges på 
den årlige kredsgeneralforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges en suppleant for et år ad gangen. Kredsens 
bestyrelse vælger en formand blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er fastboende i Gribskov Kommune eller har særlig 
tilknytning til Wieth-Knudsen Observatoriet. Gribskov Kommune kan efter anmodning deltage i bestyrelsesarbejdet 
med observatørstatus.

§ 9 blev ændret til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forslag fra 
medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen. Kredsgeneralforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til 
kredsens medlemmer. Referat af generalforsamlingen udsendes hurtigst belejligt sammen med evt. bilag, der ikke var 
udsendt sammen med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst tre bestyrelsesmedlemmer 
ønsker det. Dagsordenen skal mindst indeholde de i § 10 nr. 1, 2 og 9 anførte punkter.”

§ 10 Dagsordenens punkt 7 ændres til ”Indkomne forslag fra medlemmerne” og punkt. 8 til ”Valg af 
bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant.” 

§ 12 lyder nu: ”Kredsen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde hvor denne 
forpligtelse pådrager Astronomisk Selskab økonomisk og / eller juridisk forpligtelse, skal denne forinden godkendes af 
Astronomisk Selskabs bestyrelse. Der påhviler ikke kredsens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for 
de kredsen påhvilende forpligtelser. ”

Første afsnit i § 13 lyder nu: ”Beslutning om ændring i vedtægterne eller kredsens ophør træffes på en 
kredsgeneralforsamling. Vedtagelse kræver 2/3 flertal. Endvidere skal mindst ¾ af kredsens medlemmer være til stede 
ved kredsgeneralforsamlingen. Hvis 2/3 flertal opnås blandt de fremmødte medlemmer, men fremmødet ikke er 
tilstrækkeligt, afholdes mindst 2 uger senere en ny kredsgeneralforsamling, hvor ændringerne kan vedtages med 2/3 
flertal uanset fremmødet.” 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. Endelig vedtagelse kan først ske på en ekstraordinær 
generalforsamling, som kredsens nye bestyrelse indkalder til, og på generalforsamlingen i Astronomisk Selskab.  

7.
Andre planer for de kommende år   
MQ fortalte om stor interesse for ved kommunale og andre arrangementer at lade publikum opleve stjernehimlen i en 
astronomisk kikkert, ligesom der arrangementer i dagtimerne er interesse for at opleve solkikkerten. Ved observatoriets 
fødselsdag 4. juli vil det måske være muligt at indvie det nye radioteleskop, men det er endnu for tidligt at sige om det 
store arbejde med at installationen kan være overstået inden da. 

8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
Til de tre lokale kredspladser i bestyrelsen blev Bettina Brix Nielsen og Peter Zethner-Møller valgt for to år, Anne Mette
Hansen for et år. Callum Crichton (hidtidigt bestyrelsesmedlem og tidligere formand) ønskede ikke direkte genvalg til 
bestyrelsen, men blev valgt som suppleant for et år. Astronomisk Selskabs to medlemmer af bestyrelsen er Julie Søgaard
og Michael Quaade.  Hidtil havde Mateusz Nowak været bestyrelsesmedlem og Birgit Fejerskov suppleant, men de bor 
ikke i Gribskov Kommune og opfylder derfor ikke de i øjeblikket gældende vedtægters bopælskrav.
   
9
Eventuelt
Ordstyreren takkede Birgit Fejerskov for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet og for observatoriet.


