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WIETH-KNUDSEN OBSERVATORIET - ASTRONOMISK SELSKAB

Lørdag den 5. september 2015 kl. 14.00-16.00 i Helsinge
Bestyrelsesmøde Wieth-Knudsen Observatoriet
Til stede: Bettina, Michael, Ole og Peter (ref)
Afbud: Anne Mette, Callum
Referat:
1. Orientering om kørselstilskud
Bestyrelsens retningslinjer for kørsel sendes til Astronomisk Selskabs bestyrelse til orientering.
Formanden for Astronomisk Selskab har sat punktet på dagsordenen til næste møde I
Astronomisk Selskabs bestyrelse.
2. Fremtidige projekter
- Når det nye kamera er funktionsdygtigt, kunne man forestille sig, der vil komme flere
arrangementer hvor det bruges.
- Vi skal have anskaffet en ny pavillon, der skal være solid.
3. Planlagte aktiviteter
- Blåt flag aktiviteter i henhold til kulturkontrakten med Gribskov Kommune fortsætter.
- Observatoriet har samme dag som bestyrelsesmødet deltaget i Helsinge Børnefestival med
opstilling af mini-planetsti. Bestyrelsen for Helsinge – Danmarks bedste Børneby udtrykte
på stedet, de gerne ser aktiviteten gentaget næste år.
4. Orientering fra Astronomisk Selskab
Første bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen holdes til oktober. Første møde med
deltagelse af Peter som formand for WKO. Ole og Peter orienterede om, at møderækken for
foredrag er faldet på plads. Og ros for at arrangere foredrag, som er særdeles velbesøgte.
5. Redigering af hjemmeside - WKO sider
- Michael og Peter deltog i foråret 2015 i et webkursus. Kurset var en sucess - men ikke langt
rækkende nok. WKO vil indstille til Astronomisk Selskabs bestyrelse, at et opfølgende
kursus holdes. Michael udfærdiger gerne en ønskeseddel til emner.
6. Kulturkontrakt Halsnæs kom.
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Forhandlinger pågår - er nu nået til borgmesterniveau - og forventes herefter at komme på
embedsmandsniveau. WKO’s ønske er at få en kontrakt lignende Gribskov er målet.

7. Kulturkontrakt Gribskov kom.
Der er ikke kommet kontrakt fra Gribskov kom. for 2015 endnu. Michael og Peter har rykket
per mail. Vi ser an et par uger for svar - og rykker derefter igen.
8. Skoleaktiviteter
- Bettina beretter, at hun er blevet kontaktet af forældre, som håbede, at flere
observatoriearrangementer var på vej. Det er så Gribskov siden.
- Ligesådan i Halsnæs, hvor der er planlagt flere aftener i observatoriet kombineret med
undervisning i klasserne.
- Nyt skoleprojekt kunne være, at kameraet inddrages. Ole foreslår, det kan tilrettelægges som
et særskilt projekt, en gruppe elever vil kunne lave over nogle dage.
9. Åbent hus-bemanding
Lørdag den 12. september 2015 kl. 21.00 – Peter og Julie
Lørdag den 26. september 2015 kl. 21.00 - Ole og Michael
Lørdag den 10. oktober 2015 kl. 21.00 – Anne Mette og Michael
Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 21.00 - Bettina og Michael
Lørdag den 14. november 2015 kl. 21.00 – Peter og Michael
Lørdag den 28. november 2015 kl. 21.00 - Ole og Michael
Lørdag den 12. december 2015 kl. 21.00 – Bettina og Peter
Lørdag den 9. januar 2015 kl. 21.00 – Anne Mette og Julie
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Eventuelt

Tøj. Synliggørelse til arrangementer. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget principielt. Forslag
udarbejdes.

Mødet sluttede kl. 16.45

