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WIETH-KNUDSEN OBSERVATORIET - ASTRONOMISK SELSKAB 
 

Helsinge den 14. marts 2015 
 
 

Generalforsamling: 
 
Lørdag den 14. marts 2015 kl. 19.00 i Wieth-Knudsen Observatoriet, Margot Nyholms Vej 19, Tisvilde 
 
 
Dagsorden: 
 
1: 
Valg af dirigent og referent 
Ole Berg Nielsen blev valgt som dirigent. Peter Zethner-Møller blev valgt som referent. 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt inden fristens udløb fjorten dage 
forud for forsamlingen. Dirigenten konstaterede, der ikke var indkommet forslag til behandling på 
generalforsamlignen. 
 
2: 
Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling 
Referatet blev enstemmigt vedtaget. 
 
3: 
Formandens beretning om drift og kredsens øvrige virksomhed 
Formandens beretning blev læst op og derefter enstemmigt godkendt. Under punktet supplerede flere menige 
medlemmer et par af punkterne med deres større og mere specialiserede indsigt i emnerne. 
 
4: 
Godkendelse af kredsens regnskab for forrige kalenderår 
Regnskabet blev fremlagt af formanden, da kasseren på forhånd havde tilkendegivet, var forhindret i at møde. 
Efter fremlæggelsen blev der spurgt ind til, hvorvidt udgiften på omkring 100.000 kr. til anskaffelse af kamera 
burde figurere i regnskabet. Formanden forklarede, at udgiften dels figurerer i Astronomisk Selskabs regnskab - 
dels er en anskaffelse i 2015 og derfor først vil fremgå af næste års regnskab. 
 
Dirigenten måtte konstatere, at regnskabet ikke var blevet revideret. Dirigenten konkluderede, da ingen havde 
indsigelser til dette, at generalforsamlingen godkender regnskabet under forudsætning af, revisorerne ikke 
kommer med anmærkninger. 
 
5: 
Gennemgang af kredsens driftsbudget for indeværende år 
Budgettet for 2015 blev gennemgået af formanden. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger. Dirigenten 
konstaterede, at budgettet var enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 
6: 
Andre planer for kommende år 
 
Blå flag. Igen i år optræder observatoriet ved arrangementerne på stranden i Gilleleje og Tisvildeleje. Michael 

Quaade har netop fornyet aftalen fra sidste år. 
 
Observatoriet. Det er bestyrelsens plan, at man vil få en sagkyndig til at give selve huset omkring observatoriet et 
eftersyn med henblik på at få afklaret, om det kan betale sig at investere i energibesparende foranstaltninger.  
 
Astronomisk Selskabs bestyrelse. Formanden redegjorde for, at observatoriets bestyrelse ser en interesse i, at 
formanden får en plads i Astronomisk Selskabs bestyrelse. Blandt de primære fordele er dels, at selskabet og 
observatoriet bedre kan koordinere arbejdsopgaver og ansvar ved at have en fælles person siddende begge 
stedet. Dels at den nuværende formand kunne gøre brug af sin erfaring inden for skoleverdenen. 
 
Radioteleskopet. Arbejdet er nu så fremskredent, at en motor til parabolen er monteret. Nu venter den blot på at 
komme i drift. De første signaler er modtaget. Men sagkundskaben er i tvivl om, hvorvidt det rent faktisk er signaler 
og spor fra brintatomer i mælkevejen - eller blot andre forstyrrende elementer. 
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Kamera. Anskaffelse af kamera ligger lige for. Sagkundskaben i bestyrelsen har, i samråd med forskere fra Niels 
Bohr Instutet, besluttet sig for model og tilbehør. Kameraet er valgt, så det allround dækker de behov 
observatørerne har for optagelse af himmelobjekterne. Under alle omstændigheder er kameraet af så god en 
kvalitet, 16 millioner pixels (og til en pris af 100.000 kr.), at det opfylder mange ønsker hos brugerne, som de 
færreste amatørastronomer har råd til selv at anskaffe sig. Et af de specifikke mål bliver at måle lysstyrken af 
stjernerne, og bagefter sætte det sammen, så resultatet bliver de bedste billeder af stjernehobe. 
 
7: 
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant blandt de i Gribskov Kommune fastboende 
kredsmedlemmer 
Nuværende medlemmer af bestyrelsen: 
Peter Zethner-Møller, formand 
Bettina Brix Nielsen 
Anne Mette Hansen 
Michael Quaade, udpeget af Astronomisk Selskabs bestyrelse 
Julie Søgaard, udpeget af Astonomisk Selskabs bestyrelse 
Callum Crichton, suppleant. 
 
Dirigenten fastslog, at Anne Mette Hansen var på valg for en toårig periode. Hun blev enstemmigt genvalgt uden 
modkandidat. 
 
Endvidere blev Callum Crichton genvalgt som suppleant for en etårig periode. 
 
Herudover har Astronomisk Selskabs bestyrelse udpeget Ole Berg Nielsen som afløser for Julie i WKO’s 
bestyrelse. 
 
 
8: 
Eventuelt 
Kontaktperson. Leif Vedelsbøl, Blistrup, blev opfordret til at være kontaktperson, hvilket han indvilgede i.  
 
 
Formanden og de fremmødte takkede dirigenten for at have ført generalforsamlingen godt gennem forsamlingen, 
som sluttede kl. 20.00. 
 

 

 

Ole Berg Nielsen, dirigent 

 

 

Peter Zethner-Møller, referent 

 

 


