
  1

ASTRONOMISK SELSKAB 

Lørdag den 27. april 2019 

Generalforsamling i Astronomisk Selskab, lørdag den 27. april 2019 i Ole Rømer Observatoriet i 
Århus. På trods af flere afbud var lidt over 30 medlemmer mødt op – glædeligt!

Program: 
Kl. 12 - 12.45 Foredrag af astronom og AS bestyrelseskandidat Andreas Kjær Dideriksen, Aarhus. 
Kl. 12.45 - 13.30 Frokost 
Kl. 13.30 - 15.30 Generalforsamling (se nedenfor) 
Kl. 15.30 - 16.30 "Mennesker i rummet", foredrag med astronom og AS bestyrelseskandidat 
Christina Toldbo, Kbh. 
 
Dagsorden: 
1: Valg af dirigent og referent:  
Peter Andreassen, valgt som dirigent. Peter Zethner-Møller valgt som referent i kraft af at være 
afgående bestyrelsesmedlem.

2: Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling: 
Referatet godkendt uden bemærkninger.

3: Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år:

Medlemmer. Selskabet har lidt over 700 medlemmer (en lille stigning fra året før). Kosmosklubben 
(for børn) har 350 medlemmer. Og det nyeste skud på stammen: Astronomisk Ungdom (teenagere 
op til 18 år) har 60 medlemmer. 

Jubilæumsbog. Selvom den udkom i 2016 er den fortsat i 2019 populær at købe (tak til 
bestyrelsesmedl. Julie, som står for salget…). Bogsalget genererer ikke penge til foreningen, da 
udgivelsen skulle hvile i sig selv, blev det i sin tid besluttet.

Foredrag. Forårets og efterårets foredrag i København og Århus er en mangeårig tradition. De har 
også det sidste år har været velbesøgte. Emnerne har varieret. Over for eksempel noget om 
verdens mest avancerede teleskop over tur-retur Mars til sorte huller.

Kosmosklubben (350 medlemmer). Der har været afholdt en række arrangementer og foredrag for 
børnene – bl.a. i Århus, hvor formanden havde fortalt om livet på den internationale rumstation.

Astronomisk Ungdom. Har for tiden 60 medlemmer – primært blandt gymnasieelever. I kraft af flere 
aktiviteter for medlemmer, er antallet af medlemmer på vej op. Vigtigt for at rekruttere flere yngre 
medlemmer til foreningen. Håbet er, at de i en alder af 18 år ønsker at overgå til at være ’voksne’ 
og fuldt betalende medlemmer af selskabet.

Kvant. Et glimrende blad, som bestyrelsen dog ikke har prioriteret at engagere sig voldsomt i, i 
løbet af året.

Sektionsarbejde. Nogle af sektionerne er aktive – andre knap så meget. Årsberetninger, der er 
indsendt, vil kunne læses på hjemmesiden.
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Astroforum. Siden på nettet er blevet opdateret og rettet til. Siden har sidste år været gennem en 
større renovering. 

Bestyrelsen. Har holdt fire møder i løbet af året. Med varierende mødedeltagelse.

Astronomisk guide. Der mangler stadig en skriftlig bekræftelse på financieringen, og indtil dette er 
på plads, kan arbejdet ikke fortsættes.

Lagerhotel. Bestyrelsen har lejet et rum på et opbevaringshotel, hvor foreningens ejendele ligger 
med undtagelse af to kasser på Kroppedal Museum samt 3 i Odense, som transporteres snarest.

Økonomi. Foreningen har en sund økonomi. Regnskabet gennemgås senere.

Medierne. Blandt de udvalgte historier i medierne kan nævnes: Astronomisk ungdom fortalte om 
blodmåne. Årets største historie var dog om Einsteinbrevene (Albert Einstein havde en 
brevveksling omkring 1921 med selskabets daværende formand om et foredrag på Københavns 
Universitet). Historien blev bragt i stort set alle landsdækkende medier og en række lokale medier. 
Formand Majken har optrådt i både trykte og digitale medier med historien, som gav genlyd…

Instrumentpuljen. Det har været svært at få overblik over, hvilke instrumenter der står i puljen. Og i 
hvilken stand. Efter ukonstruktiv diskussion i bestyrelsen, lægger den op til, at diskussionen skal 
føre til en afklaring og offentliggørelse umiddelbart efter denne generalforsamling.

Værdisæt: Formanden er blevet spurgt af pressen, hvad Astronomisk Selskab egentlig står for? 
Hendes svar: at Astronomisk Selskab har en historie og arv. Med stolte og betydende rødder (ikke 
enhver forening kan prale af, at have fået en henvendelse fra Einstein..!). Ydermere prioriterer 
formanden fortsat mediepleje. Det er vigtigt for en forening med så stolte videnskabelige traditioner 
at få de gode historier ud. Til astronomiens fremme. Derfor er det også heldigt, bestyrelsen 
besidder et medlem med pressearbejde og kommunikation som sit daglige virke. Ydermere gjorde 
formanden under dette punkt opmærksom på, at med hende som formand er det vigtigt, 
selskabets medlemmer omgås hinanden med en værdig kommunikationsform. Faglige 
diskussioner skal foregå i en sober og ordentlig tone. 

Spørgsmål:
Et medlem ville gerne høre mere om, hvad Einsteinbrevene betyder for formanden?
Hertil svarede formand Majken, at det giver en stolthed at have fundet så betydende relikvier. 
Foreningen ønsker at beholde ejerskabet til dokumenterne.

Et andet medlem, Torben Taustrup, ønskede et forslag vedrørende instrumentpuljen til afstemning. 
Forslaget omhandlede, at bestyrelsen skulle pålægges at skaffe et overblik over instrumenterne og 
inden tre måneder lægge en liste over disse på selskabets hjemmesiden. Inden en frist på tre 
måneder. Dette forslag var der ikke tilslutning til fra generalforsamlingen. Emnet blev udskudt til 
punktet ’eventuelt’ på opfordring fra formand og dirigent. For at punktet kunne blive behandlet 
selvstændigt og ikke blive blandet sammen med formandens beretning som sådan. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig at udskyde punktet til eventuelt. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning med applaus.

4: Beretning fra sektioner og udvalg
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Astrofotosektionen: Torben Taustrup orienterede som formand. I foreningen arbejder 
astrofotografer med at tage astronomisk interessante billeder. Billederne gøres tilgængelig på 
nettet. 

Sektionen for variable stjerner: Formand Knud Strandbæk fortalte om foreningens arbejde, der har 
hovedsæde i Kolding. En aktiv sektion, der mødes jævnligt på biblioteket for at udveksle erfaringer 
i deres arbejde. Foreningen har flere unge medlemmer på ønskelisten – men det kniber lidt… Den 
fulde beretning kan læses på selskabets hjemmeside.

5: Kassererens beretning for det reviderede regnskab:
Et revisorgodkendt regnskab blev forelagt generalforsamlingen. Blandt de fremhævede poster:

- Regning fra 2017 fra Folkeuniversitetet har gjort, den pågældende post er gået over 
budget. 

- Samme forhold gælder regninger på it-arbejde for astro-forum.dk.
- Udgifterne til Kvant lidt over budget - sandsynligvis i kraft af, at der er kommet flere 

medlemmer.

Bemærkninger:
Kassereren blev opfordret til i fremtidige regnskaber at skelne mellem børn og unge 
(Kosmosklubben og Astronomisk Ungdom) – hvilket hun vil sørge for.

WKO-regnskab (Wieth Knudsen Obervatoriet i Tisvilde, Nordsjælland):
Regnskabet viste, der ikke har været de store udgifter i løbet af året. Formand Michael Quaade 
orienterede dog kort om planer for anskaffelser i løbet af det næste år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskaberne for både selskabet og WKO.

6: Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af 
Det fremlagte budget, der i det store hele ligner sidste års budget, blev fremlagt for 
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte budgetterne for både selskabet og WKO.
Ros og klapsalver til kassereren, for det gode arbejde, der viser en sund økonomi.

7: Medlemskontingent for det kommende år:
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om uforandrede kontingenter.
 

8: Indkomne forslag:
Formanden orienterede om, at der ved deadlines afslutning ikke var indkommet forslag.
 

9: Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år:
En ekstra plads i bestyrelsen blev ledig, da nuværende bestyrelsesmedlem Peter Zethner-Møller 
har valgt at aftræde i utide – for at give plads til nye og unge medlemmer.

Fire stillede op til valg til de tre ledige pladser og præsenterede sig selv kort:
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Michael Quaade: Mangeårigt og aktivt medlem af såvel astronomisk selskabs bestyrelse som 
WKO i Tisvilde i Nordsjælland. Stiller op af lyst og kan tilbyde sin erfaring.

Julie Søgaard: Ung af alder – men ikke af erfaring. Har de seneste år været engageret i selskabets 
bestyrelse som kasserer såvel som presseansvarlig.

Christina Toldbo: Ungt og lovende medlem. Uddannet astronomisk kandidat fra Københavns 
Universitet. Kan bidrage med sin faglighed.

Andreas Kjær Dideriksen: Ligeledes ung astronom. Dog uddannet ved Aarhus Universitet...

Efter skriftlig afstemning var resultatet:
Valgt til bestyrelsen: Julie, Andreas og Christina.

 
10: Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år:
Michael Quaade og Peter Andreassen stillede op. Michael blev valgt som førstesuppleant. Peter 
som andensuppleant. Begge uden modkandidater.
 

11: Valg af formand for ét år:
Den siddende formand, Majken, blev genvalgt uden modkandidater – og stor applaus!
 

12: Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år:
Marianne Lynæs Larsen valgt som revisor. Steen Lærke blev genvalgt som revisor.
De siddende revisorsuppleanter, Jette Cyron og Karsten Klindt-Jensen blev genvalgt – uden 
modkandidater – in absentia.

13: Eventuelt:
Instrumentpuljen:
Historie: Gennem de sidste par år har der været usikkerhed i bestyrelsen omkring hvilke 
instrumenter selskabet rådede over – og hvor de var udlånt eller opmagasineret.
Beslutninger:

- Generalforsamlingen ønskede en side på selskabets hjemmeside oprettet, der gør rede for 
instrumenterne i puljen (rent praktisk blev det pointeret, at en adresse for opbevaringen 
ikke angives – for at sikre mod tyveri).

- Instrumenter udlånes for et år af gangen. Med mulighed for genlån.

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for den gode tone undervejs. Og 
alle kunne tage hjem – til tiden!


