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Af: Majken Christensen
Medlemstal
Vi har mere end 700 medlemmer i Astronomisk Selskab, hvilket er en lille stigning i forhold til
sidste år. Derudover har vi 350 medlemmer i Kosmosklubben og ca. 60 medlemmer i
Astronomisk Ungdom, hvilket betyder en stigning i antallet af børn og unge medlemmer i
foreningen.
Jubilæumsbog
I slut 2017/ start 2018 solgte vi en ny portion på over 120 jubilæumsbøger til indkøbspris. Men
efterspørgslen fortsatte. Derfor solgte vi endnu en portion i start 2019, hvor vi solgte knap 100
jubilæumsbøger. Så selvom den udkom i 2016 er jubilæumsbogen stadig særdeles populær
blandt både nuværende og nye medlemmer.
Foredragsrækker
I 2018 havde vi to foredragsrækker i Aarhus og København. I foråret havde vi “Det Mørke
Univers”, hvor forskere fra Aarhus, Syddansk og Københavns Universiteter fortalte om emner
som mørk energi, mørk stof, kosmologi og sorte huller. I efteråret havde vi “Astronomiens
gennembrud og ny forskning” med besøg fra forskere på DTU, Aarhus samt Københavns
Universiteter. Her fortalte de om emner som opdagelsesrejser til Mars, exoplaneter,
tyngdebølger og kilonovaer, røntgentobservationer og verdens mest avancerede teleskop.
Foredragene er godt besøgt med ca. 150-200 gæster til hver, hvoraf stort set alle er medlemmer
af Astronomisk Selskab.
Kosmosklubben
Kosmosklubben for børn havde i oktober 2018 et arrangement i Aarhus, hvor jeg selv holdt
foredrag for de fremmødte børn (og deres forældre og bedsteforældre) om vægtløshed i

rummet og livet som astronaut. Foredraget var velbesøgt og de fremmødte havde stor interesse
i både foredrag såvel som fremtidige arrangementer for børn. Samme weekend holdt
Kosmosklubben “Lær at se på stjernehimlen” i Kbh med flot deltagerantal. I starten af 2019 har
Kosmosklubben haft Michael Linden-Vørnle på besøg i Kbh. som foredragsholder. Der blev,
efter et par aflysninger pga dårligt vejr, også holdt stjernekig-arrangementer med Skjoldungerne
Nationalpark samt til Astronomitræf på Stevns i februar og marts.
Astronomisk Ungdom
Astronomisk Ungdom havde aktiviteter på Steno Museet, Aarhus Universitet og Ole Rømer
Observatoriet i Aarhus for unge mellem 12-18 år. Aktiviteterne foregik i oktober-måned, hvor jeg
og Janne Mønster holdt heldagsarrangement for ca. 10 medlemmer. Det var det første rigtige
medlemsarrangement for de unge, og dagen bød på Planetarium-forestilling, stjernehimmel,
astronomi-udstilling, skattejagt, konkurrence og besøg på observatoriet. Arrangementet var en
succes og medlemmerne glæder sig til flere lignende arrangementer de kommende måneder og
år.
Jordi, bestyrelsessuppleant, har været nødt til at udtræde fra Astronomisk Ungdom pga
tidsmangel. Han havde bidraget med en video til sociale medier, hvori han fortæller om Ole
Rømer og kommet med flere ideer, som jeg håber føres ud i livet henover de kommende år af
de næste.
Bidrag til Kvant
Astronomisk Selskab havde ikke de store bidrag til medlemsbladet Kvant i 2018.
Sektionsarbejde
Arbejdet i sektionerne foregik med svingende intensitet. Beretningerne fra Ildkuglenetværket,
AstroFoto og Asteroideokkultationer findes individuelt på astronomisk.dk. Det har været ønske
om at nedlægge AstroFoto-sektionen, da der ikke er de store aktiviteter.
Øvrige sektioner har ikke indsendt årsberetninger før d.d.
Astroforum
Astroforum fik lavet de sidste tilrettelser og er nu funktionelt. Sammenlignet med sidste år har
dette år været meget stille IT-mæssigt.
Bestyrelsesmøder
Der blev afholdt fire bestyrelsesmøder. 3 i København og 1 i Odense. Deltagerantallet var
svingende, hvilket sætter sit præg på bestyrelsens arbejde og fremdriften i projekterne. Arbejdet
med en ny Astronomisk Guide har stået stille siden starten af 2018, da vi stadig mangler budget
og skriftlig bekræftelse på finansiering. I 2018 har vi lavet en oprydning i arkivalierne, som var
distribueret hos div. medlemmer. Næsten alt materiale (minus fx 2 kasser på Kroppedal
Museum) er nu samlet i et sikkert opmagasineringsrum i Valby. Det er aftalen, at materiale
tilhørende Astronomisk Selskab som udgangspunkt opbevares der.
Økonomi

Astronomisk Selskabs økonomi er stabil. Da salget af jubilæumsbøger var til indkøbspris giver
dette ikke overskud. Se i øvrigt årsregnskab for 2018.
Mediedækning
I 2018 havde Astronomisk Selskab forskellige medieoptrædener. Et udvalg findes her:
! I forbindelse med blodmånen i juli 2018 have vi en forside på Weekendavisens Faktisk,
som er en børnesektion med nyheder for børn. Et medlem af Astronomisk Ungdom
deltog i artiklen om blodmånefænomenet.
! I forbindelse med opdagelsen af Ultima Thule bragte DR en artikel om objektet.
! Da Kina landede på månen med Chang’e 4 bragte P4 Fyn et radiointerview.
! I juledagene 2018 bragte Politiken en artikel om mørkets betydning.
! I foråret 2019 havde vi en del eksponering i forbindelse med vores håndtering af
Einstein-brevene og vore ønske om sikret opbevaring samt tilgængelighed for
offentligheden.
Instrumentpuljen
Bestyrelsen har brugt 2 år på at få overblik over instrumentpuljen. Det er ikke klart for mig, hvad
den bestod af, da lister og logbøger (som går næsten 20 år tilbage) ikke kunne bekræftes at
være opdaterede. Det er blevet diskuteret på hvert bestyrelsesmøde, hvor det gentagne gange
blev aftalt at et bestyrelsesmedlem skulle validere at listerne stemte overens med de fysiske
instrumenter. Listerne blev aldrig opdaterede og jeg ved pt ikke hvor puljen befinder sig eller i
hvilken stand. Det har ikke været muligt for bestyrelsen at have en konstruktiv dialog om dette.
Jeg blev i december informeret om at puljen var bortskaffet, hvilket jeg har taget op med
bestyrelsen og givet klart udtryk for, ikke er i orden. Jeg bad om en fuld liste over modtagerne af
teleskoperne men har d.d. (4 måneder senere) intet modtaget.
Jeg håber vi i 2019 kan indkøbe 2 nye teleskoper, som opbevares i vores nyerhvervede
opbevaringsrum i Valby, og samtidig have en aftale om, at AS ejendele ikke opbevares over
længere tid hos medlemmer.
Selskabets værdisæt
I 2018 havde vi fokus på kommunikation, og vores eksterne kommunikation var meget
succesfuld. Mange medlemmer har ligeledes udtrykt stor tilfredshed med arrangementer o.lign.,
og selskabet modtages positivt, når vi besøger fx folkeuniversiteter.
Der er dog nogle problemer, som jeg synes har vokset sig så store, at de ikke længere kan
undskyldes med, at det er frivilligt arbejde. Manglende tilbagemeldinger på henvendelser,
beskyldninger og groft sprog er blevet en naturlig del af kommunikationen hos nogle af vores
medlemmer, også nogle i bestyrelsen. Jeg håber, at der fremadrettet igen vil etablere sig en god
kommunikationsskik i foreningen, for dårlig kommunikation ødelægger både motivation og
fremdrift. Vi er en frivillig forening og arbejdet heri skal være motiverende og foregå i en god
tone.

