Referat fra generalforsamling i Astronomisk Selskab 2. april 2022
Generalforsamlingen blev afholdt i Niels Bohr Bygningen i København.
Dagsorden, generalforsamling:
-Valg af dirigent og referent.
-Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling – findes
her: https://astronomisk.dk/foreningen/referater/
-Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år.
-Beretning fra sektioner og udvalg.
-Kassererens beretning for det reviderede regnskab.
-Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af
medlemskontingent for det kommende år.
-Indkomne forslag.
-Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år og et bestyrelsesmedlem for to år*
-Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år. **
-Valg af formand for ét år***
-Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år.
-Eventuelt.

Referat
Mødet blev konstateret lovligt indkaldt. Torben Taustrup konstaterede, at vedtægterne fastslår, at
forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Det bliver let inden
indkaldelsen til generalforsamlingen som blot skal ske senest tre uger inden generalforsamlingen
som ifølge vedtægterne skal ligge i marts eller april.
1) Valg af dirigent og referent
Christina Toldbo blev valgt til dirigent og Johan Fynbo blev valgt til referent.
2) Referatet fra seneste generalforsamling blev godkendt. Torben Taustrup mindede om, at
det blev besluttet at nedsætte et instrumentudvalg.
3) Formandens beretning. Formandens beretning findes på
https://astronomisk.dk/foreningen/referater/
Hovedpunkter: Corona har selvsagt påvirket aktivisterne, men vi er på vej tilbage til mere
sædvanlig gænge. Medlemstallet er stabilt. Arbejdet i instrumentpuljen har været hårdt
ramt af corona, så her er hovedaktiviteten i det udvalg stadig foran os. Formanden
fremlagde nogle hovedpunkter fra tilfredshedsundersøgelsen bestyrelsen gennemførte i
starten af 2021. Torben Taustrup bemærkede, at det ville være interessant at se hele
undersøgelsen, gerne på AstroForum, så der hermed kunne genereres diskussion blandt
medlemmerne om selskabets ønskelige udvikling.

Kosmosklubben har stadig god aktivitet og mange deltagere. Astronomisk Ungdom ligger
derimod lidt i dvale. Her mangler en ny tovholder.
Vores online version af Astronomisk Guide er færdigudviklet, men mangler stadig at få
mere indhold før vi kan lancere den endeligt. Der var en del diskussion omkring udgifterne
til udvikling af online guide, men da dette er et punkt, der allerede er blevet dækket og
godkendt på sidste års (altså 2021) generalforsamling blev generalforsamlingen i år enig
om, at der ikke er grundlag for yderligere diskussion om prissætningen på dette års
generalforsamling.
4) De fleste sektioner er ikke aktive, så det er nu tydeliggjort på hjemmesiden. Torben
Taustrup bemærkede, at Ildkuglesektionen stadig er aktiv og at årsberetningen kan findes
på Astroforum (https://forum.astronomisk.dk). Formanden bemærkede, at hun ikke har
modtaget årsberetningen fra Ildkuglesektionen. Torben Taustrup bemærkede, at det
generelt ville være nyttigt, hvis AstroForum blev brugt mere af bestyrelsen til
kommunikationen med medlemmerne. Formanden bemærkede, at det var svært at
kommunikere på flere platforme på én gang, men ønsket om mere information på
AstroForum er taget til efterretning. Beretninger fra sektioner fremlægges på hjemmesiden
sammen med dette referat.
Kommentar: Efter generalforsamlingen har den afgåede formand rakt ud til Anton Norup
Sørensen som havde lagt en status omkring Ildkugler på Astroforum (som bemærket af
Torben Taustrup). Anton skriver at ”Der er en håndfuld interesserede fordelt over landet,
som driver et kamera-netværk, grundlagt af Anton selv. Det vides ikke om medlemmerne af
kameranetværket er medlemmer af Astronomisk selskab, og Anton regner ikke kameranetværket for hørende under AS. Indrapportering fra øjenvidner har en historie i AS, men er
nu overdraget til International Meteor Organisation, omend domænet ildkugle.dk ejes af
AS. Anton foreslår at AS fortsat støtter indberetning af visuelle ildkugle-observationer ved
at bibeholde ildkugle.dk domænet med viderestilling til IMO. Domænet synes kendt af
mange, og der henvises jævnligt dertil, bl.a. via Facebook siden Stjerneskud. AS
hjemmesiden opdateres i overensstemmelse med ovenstående.
5) Kassererens beretning for det reviderede regnskab.
P.g.a. den lavere aktivitet har vi færre udgifter end det vi havde budgetteret med. Vi ender
med et overskud på ca. 100.000 kr. Selskabet har vi 2021s udgang en egenkapital på ca.
210.000 kr. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet kan findes på
https://astronomisk.dk/foreningen/referater/
6) Bestyrelsen planlægger et underskud på ca. 40.000 kr i 2022, fordi vi har så stor en
kassebeholdning. Det er ikke selskabets hensigt at opbygge en stor egenkapital. Der er
fortsat afsat 25.000 kr til indkøb af nye instrumenter, men dette indkøb afventer en
undersøgelse i instrumentudvalget. Den endelige udgidt til nye indkøb i 2022 kan ende
med at blive både mindre eller eller større end de 25.000 kr og dette var
generalforsamlingen indforstået med. Budgettet blev godkendt. Budgettet kan findes på
https://astronomisk.dk/foreningen/referater/

7) Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
8) Julie Søgaard, Søren Lynggaard og Andreas Didriksen udtræder af bestyrelsen.
Generalforsamlingen takkede de udtrædende medlemmer af bestyrelsen for deres store
arbejde for selskabet. De følgende blev valgt ind i bestyrelsen: For tre år Ole Berg Nielsen
og Mads Fredslund Andersen. For to år Lars Occhionero. Som suppleanter valgtes Jophiel
Wiis og Bertil F. Dorch.
9) Lars Occhionero blev valgt til formand for et år.
10) Som revisorer valgtes Steen Lærke og Jette Cyron. Som revisorsuppleanter valgtes Karsten
Klindt-Jensen og Erland Jørgensen.
11) Der er intet noteret under eventuelt.
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