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WIETH-KNUDSEN OBSERVATORIET - ASTRONOMISK SELSKAB

Torsdag den 03. marts 2016 kl. 19.30-21.00 i Observatoriet

Bestyrelsesmøde Wieth-Knudsen Observatoriet

Til stede: Bettina, Anne Mette, Michael, Ole og Peter (ref)

Afbud: Callum

Referat:
1. Generalforsamling 2016

lørdag den 19. marts 2016 kl. 14.00-16.00. Indkaldelse sendt lørdag den 5. marts – 14 dage 
tidligere.
Selskabets generalforsamling lørdag den 16. april 2016. 
Formandens beretning, stikord:
- Skolebesøg (i stormvejr med væltede træer – nov 15)
- Radioteleskop – ligget stille
- Kamera: kom i januar. Kører på Linux. Software på Linus og Microsoft er afprøvet. 

Mangler: tilpasning og skal sættes på teleskop. Hertil fremstilles fittings – fx filterhjul. 
Herefter: 50 billeder og to nætter – og der er billeder. 

- Blåt flag arrangementer
- Møde med kommuner – gribskov samt halsnæs
- Diverse besøg og arrangementer
- Åbent hus – godt besøgt, som altid. 
- Solformørkelse på Nordstjerneskolen
- Gågaden – helsinge.

2. Budget
Udformet på særskilt Excelark. Bliver sendt til Steen snarest.

3. Planlagte aktiviteter
- Kikkertdag: planlægges til sommerferien. Anne Mette, Bettina og Michael.
- Nattetur i Auderød til augsut el. sepetember. Peter koordinerer. Brug for tre mand.

- Liseleje ved Sankt Hans (Anne Mette)

4. Orientering fra Astronomisk Selskab
Ved Ole og Peter:
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- Jubilæum – 10. okt 2016 v. selskabet. Arrangement ved Frederiksberg Rådhus på dagen.
- Observatoriet arrangerer selv noget i en tilhørende weekend.

5. Redigering af hjemmeside - WKO sider
- Selskabet er ikke vendt tilbage med forslag til opfølgende web-kursus.
- Ole har møde med web-Jesper. Ole tager ønske om web-kursus med til mødet.

6. Skolekontrakt Halsnæs kom.
- Orientering v. Peter.
- Afventer møde med skoleledere, hvor forslag om fælles skolekontrakt fremsættes.

7. Kulturkontrakt Gribskov kom.
Indgået for 2016 iflg mail fra Steen. Bekræftelse modtaget.

8. Skoleaktiviteter
- Gribskov besøg til efteråret 2015.
- Halsnæs til foråret 2016.

9. Åbent hus-bemanding
- 25. juni: Bettina og Peter

10.  Eventuelt

- Tøj. Synliggørelse til arrangementer. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget principielt. Forslag 
udarbejdes. Punktet udsættes til næste møde.

- Anskaffelse af varmepumpe til observatoriet (25.000 kr). Bestyrelsen frafalder forslag – arbejde
med forundersøgelser står ikke mål med forventede besparelser.

Mødet sluttede kl. 21.00


