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Årsberetning 2013
Beretning, AstrofotoSektionen – Astronomisk Selskab

April 2014

Astrofotosektionsberetningen for det forløbne år er forholdsvis 
kort. 
I forhold til tidligere år kan jeg dog berette, at jeg har modtaget 
en direkte henvendelse om medlemskab af sektionen i 2014 – 
og det er første gang det er sket.
Det største del af kommunikationen i sektionen foregår på 
foreningens internetkonference, Astro-Forum, hvor der til 
stadighed offentliggøres nye astrofotos, udveksles erfaringer og 
tips, og hvor der stilles spørgsmål, der som regel bliver besvaret 
at konferencens medlemmer.
Astrolist, som er mailbaseret eksisterer stadig, og her kan man 
komme i kontakt med godt 200 ligesindede.

For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at sektionen ikke 
fører en medlemsliste, så en egentlig tilmelding er ikke 
nødvendig – man blander sig bare i debatten.

Tilbage i 2010 luftede jeg planer om at arrangere et 
astrofototræf, men jeg må beklageligvis oplyse, at dette 
arrangement endnu ikke er blevet til noget i AS-regi.
Dog kan vi glæde os over, at andre har lavet arrangementer, 
hvor bl.a. astrofoto har været på programmet. 

Selv har jeg i år holdt et enkelt foredrag i Amatør-Astronomisk 
Forening, Kolding, hvor også ikke-klubmedlemmer var 
velkomne. Foredraget omhandlede et projekt om ombygning af 
deklinationshjulet på vores Newtonkikkert. En del af foredraget 
handlede også om autoguiding og de udfordringer man møder, 
når man ønsker at automatisere sin guiding.

Jeg fornemmer en klar tendens der går i retning af, at behovet 
for at mødes i de senere år er blevet mindre. Denne tendens 
kan helt klart tilskrives den nemme adgang til information og 
debat på internettet. Ikke at jeg mener, at behovet for at mødes 
er helt væk, for selvfølgelig skal vi engang imellem mødes og 
tale om de ting som interesserer os – vi skal ikke bare sidde og 
fordybe os ved pc-skærmen eller iPad’en men også ud og se, 
hvordan andre praktiserer interessen for astrofoto og astronomi.

Det er ca. 20 år siden at jeg tiltrådte som formand for 
AstrofotoSektionen, og set i lyset af de manglende initiativer fra 
min side mener jeg, at det nu er på tide, at en anden træder i 



mit sted. 
Jeg vil naturligvis stadig stå til rådighed i den udstrækning jeg 
har tid, men et generationsskifte ligger lige for nu.

Tak venner 

Torben Taustrup
Sektionsleder
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