
Årsberetning Astronomisk selskab

Medlemstal:
Vi har i Astronomisk selskab et medlemstal på 782, hvilket ligger meget stabilt ifht sidst års 
medlemstal. 

Foredragsrække(r):
Vi har i det ca. halve år der er gået siden sidste generalforsamling haft arrangeret en 
foredragsrække til afholdelse i både Aarhus og København, som begge steder nåede at 
blive fuldt booket. Foredragsrækken var planlagt til at komme omkring emnerne: 
asteroseismologi og exoplaneter, Kæmpelyn fra rummet, Titan, det tidlige univers og 
gammaglimt.

Desværre betød Covid-19 restriktionerne at foredragsrækken begge steder ikke var mulig at 
få afholdt. Der er i stedet blevet lavet et samarbejde med Kompedal Starparty, som her i 
April har muliggjort at vores medlemmer kan deltage i fire online foredrag via zoom. Vi håber 
at kunne arrangere flere af disse online foredrag i løbet af maj og Juni.

Kosmosklubben og Astronomisk Ungdom:
Det har siden sidste generalforsamling ikke været muligt at arrangere med fysisk 
tilstedeværelse og Der har derfor været behov for at tænke nye retninger. Her vil jeg gerne 
rette en tak til Julie som i foråret har fået arrangeret en online foredragsrække for 
medlemmerne af kosmosklubben. Der blev arrangeret i alt 3 forskellige online foredrag over 
zoom, som viste sig at blive så populære, at bestyrelsen blev nødt til at anskaffe sig en 
“større” brugere som kan have flere deltager til et zoom-møde, så alle interesserede kunne 
deltage i foredragene. Erfaringer fra disse online foredrag er også at vi når ud til et bredere 
publikum og får f.eks. fat i flere børn som ikke før har vidst at de var/er interesserede i 
astronomi.

Det har stået mere stille med aktiviteter for Astronomisk Ungdom, men ud fra erfaringerne 
fra Kosmosklubben er der håb om at få arrangeret lignende online foredrag for astronomisk 
ungdom.

Projekter:
Arkivalier: 
Alle Astronomisk selskabs arkivalier er nu registreret og der arbejdes i at finde et arkiv som 
vil være interesseret i at tage arkivalierne i deres varetægt, for at sikre at disse bliver 
opbevaret og bevaret under de bedst mulige forhold.

Online Guide:
Der arbejdes stadig på at få lavet en online guide, og guiden bliver færdiggjort i dette år. 
vores eksterne samarbejdspartner er så godt som færdige med at udvikle vores site, som 



bl.a. kommer til at have en guide til “backyard astronomi”, samt oversigter over lokale 
astronomiforeninger, planetstier, observatorier, og information om diverse astronomiske 
objekter. 

vores bevilling på 75000 kr .fra Johanne Louis-Hansens Fonden til dækning af udgifter til 
udviklingen er også forsat sikret selvom udarbejdelsen af den online guide har været ramt af 
forsinkelser grundet pandemien.

Fremvisning af digitalt teleskop fra EvScope:
Bestyrelsen har efter at have kontaktet Unistellar, som producere et digitalt telescope med 
indbygget billede-behandling, fået en positiv tilbagemelding på en fremvisning. arbejdet med 
dette har dog ligget stille indtil der er mere sikkerhed i hvornår vi kan afholde arrangementer 
med fysisk fremmøde.

Indkøb af nye teleskoper:  
Der er i det kommende budget afsat midler til indkøb af nye teleskoper, så Astronomisk 
selskab kan få tilføjet nye teleskoper til instrumentlisten, hvorfra medlemmer kan låne. Der 
vil blive fokus på at indkøbe teleskoper som er brugervenlige og nemt kan betjenes af alle. 

Bestyrelsesmøder 
Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt 3 bestyrelsesmøder, som alle har været 
afholdt over skype. Et af møderne var planlagt til at være ved Wieth-Knudsen Observatoriet, 
men bestyrelsen var grundet pandemien nødt til at ændre dette til et online møde også. Der 
er et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, og medlemmerne er gode til at træde til og hjælpe 
hinanden. Det så vi bl.a. da der skulle afholdes online arrangementer for kosmos-klubben, 
hvor 3 bestyrelsesmedlemmer hjalp til med at holde oplæg.

Covid-19 har også haft sin indflydelse på årets gang, men jeg synes at bestyrelsen har 
været dygtige til at finde på løsninger og kommet med alternativer til de udfordringer der er 
opstået. Jeg er sikker på at nogle af de erfaringer som bestyrelsen har gjort sig gennem 
afholdelse af f.eks. online foredrag for både de yngste medlemmer og medlemmer af 
astronomisk selskab er nogle vi kan bygge videre på i den kommende tid. 


