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Referat af generalforsamling d. 14. april 2018 kl. 13 i Ny Gammelsø Bed and Breakfast, Grønsund-
vej 251, Damsholte 4780 Stege 

 
 
Formand, Majken Brahe Ellegaard Christensen, bød velkommen 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog Ole Berg Nielsen som dirigent og Karsten Klindt-Jensen som referent. Begge blev 
valgt med akklamation. 
Ole Berg takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig, idet den 
var sket med mere end de krævede 3 ugers varsel ifølge vedtægterne. 
 
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling d. 16. september 2017 
Formanden spurgte de tilstedeværende, om nogen havde noget at indvende. Da det ikke var tilfældet, 
blev referatet godkendt. 
 
3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år 
Majken Brahe: 
Der er hendes første år på formandsposten, der har været fremadgående udvikling for selskabet, som nu 
har omkring 700 medlemmer. Mange tiltag og aktiviteter er sket, herunder lancering af ny udgave af 
Astro-Forum, 2 x 5 foredrag forår og efterår i Kbh. og Aarhus i samarbejde med Folkeuniversitet for-
uden andre ting. 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder og nedsat en kommunikationsgruppe. 
For nærmere detaljer kan henvises til selskabets hjemmeside, hvor beretningen vil blive lagt ud i sin ful-
de længde. 
Dirigenten spurgte afslutningsvist, om nogen havde kommentarer. Det var ikke tilfældet, hvorefter be-
retningen blev godkendt. 
 
4. Beretning fra sektioner og udvalg 
Formanden havde modtaget bidrag fra Ildkuglenetværket og lagt på hjemmesiden. Ingen beretninger fra 
øvrige sektioner, men det vides, at Sektionen for variable Stjerner snart har sin beretning klar og at den 
vil blive indsendt. 
 
5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab 
Julie Søgaard berettede: Har nu bogholderhjælp fra Bent Thorsted i henhold til seneste vedtægtsændrin-
ger. 
Det trykte regnskab blev omdelt og de enkelte poster gennemgået. 
Bestyrelsesarbejdet har kun kostet knap halvdelen af det budgetterede på 15.000 kr. Større udgifter er 
KVANT, 100-års jubilæumsaktiviteter, teknisk vedligeholdelse af hjemmeside, hvor der sandsynligvis er 
blevet medtaget udgifter til IT i forbindelse med fornyelse af Astro-Forum. Dertil drift af WKO. Når ud-
giften til Kosmosklubben er relativ lille skyldes det især problemer med et rotationshjul på det ene tele-
skop i Brorfelde som betød, at et arrangement måtte aflyses og dermed bortfald af udgift. Hvad angår 
100-års jubilæum dækker udgiften hovedsagelig transport af plancher m.v. til vandreudstilling. 
På indtægtssiden bidrager flere medlemskontingenter til et større beløb end budgetteret, medens WKO 
indtægterne meget nær svarer til udgifterne. 
WKO modtager 34.000 kr. i tilskud fra Gribskov Kommune og 30.000 kr. fra Wieth-Knudsen Fonden, 
observationsleje m.v. giver kun en mindre indtægt (500 kr.) 
For nærmere detaljer i regnskabet henvises til det trykte materiale, side 1 og 3. 
Supplerende blev oplyst, at selskabet/WKO indgår i et større kulturarrangement i Gribskov Kommune, 
hvor der efterhånden er kommet så mange støtteansøgninger, at kommunen har måtte se sig nødsaget til 
at skære omtrent halvdelen bort, men vi er stadig prioriteret. -  Kikkerten på WKO har fået et kamera, 
der endnu ikke er helt indkørt. For gennemførelse af forevisning, især for skoler, betales 1200 kr. pr. be-
søg, dog med vejrgaranti således, at betaling bortfalder i tilfælde af overskyet vejr. 
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Observatoriet er et stort aktiv for selskabet; det praktiske køres af Michael Quaade. 
Et spørgsmål rettede sig mod størrelsen af kapitalkonto (side 2) på 537.392,69, som bør svare til balan-
cen. - Julie Søgaard vil forhøre hos revisoren, Bent Schou, om årsagen til afvigelsen. 
Dirigenten spurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger, hvilket der ikke var, hvorefter han be-
tragtede regnskabet som godkendt. 
 
6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent 

for det kommende år 
Julie Søgaard gennemgik de enkelte poster. Medlemsarrangementer fylder en del med 70.000 kr. som 
bl.a. skyldes højt niveau af udadrettede tiltag, der kan involvere medlemmerne og synliggøre selskabet. 
Noget af udgiften til Astro-Forum er med i WEB (hjemmesider) på 40.000 kr. - Ungdomsarbejdet kan 
måske komme til at andrage lidt over de anførte 5.000 kr. Det samlede resultat bliver et underskud, som 
bestyrelsen mener er forsvarlig, så længe det kan dækkes af kapitalen. Søren Lynggaard bemærkede, at 
de mange aktiviteter på sigt kan give flere medlemmer og dermed flere kontingenter. – Formanden sag-
de, at medlemsarrangementer vægtes højt – kontakt sker vis Internettet. 
Julie Søgaard bemærkede, at man bør diskutere, hvor stor selskabets kapital bør være. Salg af WKO, 
som er jokeren, vil kunne give stor indtægt, men er ikke hensigtsmæssigt. - Ole Berg spurgte, om man 
har gjort sig tanker om kapitalens størrelse. 
Et medlem spurgte til el-udgiften til WKO på 15.000 (bilag). Peter Zethner-Møller forklarede, at det især 
dækker udgift til varme. Der findes en ældre brændeovn, som ikke er særlig effektiv, røg kan desuden 
genere observationer. Julie Søgaard supplerede: Elinstallationer er skiftet, gamle servere, som tidligere 
opvarmede observatoriet, er skiftet til mindre strømforbrugende. 
Da der ikke var flere spørgsmål, betragtede dirigenten budgettet som godkendt. 
Efterfølgende blev kontingent fastsættelse behandlet; man blev enig om at fortsætte med 350 kr. 
 
7. Indkomne forslag 
Der var indkommet 3 forslag. 
Forslag 1. Torben Taustrup forslår, at der udarbejdes en liste over instrumenter, beroende i selskabet, da 
ikke alle er i fuld funktionsdygtig stand. Nogle eller evt. alle bør sælges. Forslagsstilleren hælder til, at 
alle instrumenter sælges. 
Majken Brahe kommenterede forslaget: Liste er lavet, instrumenterne er gennemgående til dels funkti-
onsdygtige, men vil reelt ikke blive anvendt; som minimum må ikke brugbare instrumenter sælges. - Der 
fulgte herefter en del diskussion frem og tilbage, hvorunder blev fremført, at det vil være for vidtgående, 
at generalforsamlingen skal beslutte salg. 
Ole Berg erklærede, at man må lade Torben Taustrups forslag falde, da det vedrører driften og dermed er 
et bestyrelsesanliggende. Mange teleskoper ligger hos Michael Quaade, opbevaring vil dog i længden 
volde problemer. Ole Berg spurgte, om det i sidste ende er et spørgsmål, som skal tages op af generalfor-
samlingen eller bestyrelsen. Følgende alternative forslag blev da sat til afstemning: Generalforsamlingen 
bemyndiger bestyrelsen til at afgøre salg. 
En stemte for Torben Taustrups forslag gennem fuldmagt 
12 ud af 12 stemmeberettigede stemte for det alternative forslag. 
Hermed var Torben Taustrups forslag bortfaldet. 
Forslag 2. Bestyrelsen foreslår husstandsmedlemsskab til 450 kr. Julie Søgaard begrundede forslaget. 
Husstande med flere medlemmer af selskabet finder, at det måske er lidt meget at skulle betale kontin-
gent for hver person, melder en ny person i husstanden sig ind, vil den første antageligt melde sig ud for 
at spare penge. Så hvis nu en husstand kunne nøjes med et eksemplar af KVANT, ville det være hen-
sigtsmæssigt, såfremt hele husstanden kunne få medlemskab under et. Julie Søgaard betonede, at der na-
turligvis skal være grænse for, hvor mange personer der kan være medlem på den måde, kollektiver på 
f.eks. 8 personer vil klart være i overkanten. Hvert medlem vil få en stemme til generalforsamlingen. – 
Diskussionen mundede ud i følgende forslag: Op til 4 personer på samme adresse kan fremover få hus-
standsmedlemsskab, uafhængigt af deres indbyrdes relationer. 
Forslaget blev sat til afstemning. 
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12 stemte for 
0 imod, 
Hvorefter forslaget var vedtaget. 
Sidste forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent var behandlet under punkt 6. 
 
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år. Peter Zethner-Møller er på valg 
Peter Zethner-Møller blev genvalgt med akklamation. 
 
9. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år 
Peter Andreassen genopstiller, Kasper Elm Heintz	genopstiller ikke på grund af bortrejse den kommende 
tid. I stedet blev foreslået Jordi Steen Forteza. 
Begge blev valgt med akklamation. 
 
10. Valg af formand for ét år. Majken Brahe stiller op igen 
Majken Brahe Ellegaard Christensen blev enstemmigt genvalgt. 
 
11. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år 
Steen Lærke og Bent Schou blev valgt. 
Som første revisorsuppleant blev Jette Cyron genvalgt, og som anden Karsten Klindt-Jensen. 
 
12. Eventuelt 
Søren Toft undrede sig over (efter punkt 3), at nogle brugere har været utilfredse med Astro-Forum, som 
efter hans mening havde fungeret godt. Alt er nu flyttet over til den nye platform. 
Et medlem får 2 eksemplarer af KVANT, da han også er medlem af SNU. Et eksemplar vil være til-
strækkeligt. Julie Søgaard svarede, at hun vil prøve at finde ud af, om de 2 bladudsendelser kan ind-
skrænkes til en. - Peter Zethner-Møller forklarede som tidligere redaktør, at det i praksis er svært at ad-
ministrere sådanne tilfælde. 
 

Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen var der fremvisning af Damholte-observatoriet. På grund af det skyede og disede 
vejr blev der desværre ikke mulighed for observationer om aftenen. 
 
 
 
Ole Berg Nielsen, dirigent    Karsten Klindt-Jensen, referent 

 
 
 


