Referat fra HAF møde den 02 April 2017
Referant, Peter Schrøder (Gemini)
Der deltog 10 medlemmer i mødet (2 afbud)

Det var et lidt specielt møde, denne gang og meget spændende idet vi startede allerede
kl. 17 hjemme hos Peter (Auriga)
Peter bød velkommen, hvorefter formanden foretog den officielle indvielse af Peters nye
observatorie – observatoriet blev navgivet AURIGA OBSERVATORIET
Formanden holdt en lille tale, hvor han blandt andet kom ind på det problem der gælder for alle
observatorier – NEMLIG FLUER – han overdrog herunder 4 stykker papir med hvr sin
astronomi relaterede ”flue” af Storm P
Jan sluttede indvielse af med at byde på et glas medbragt champagne, således at vi kunne indvi med
en behørig skål
Efterfølgende gennemgik Peter (med berettiget stolthed) sit observatorie og viste os hvad det
kunne præstere.
Det er meget imponerende hvad Peter har lavet og arbejdet er udført med en enestående præcision
og en fantastisk finis.
Arragmentet sluttede med indtagelse af diverse drikke, øl – vin – sodavand samt chips og en god
lang astronomisk snak.
Ca. ved 18:30 tiden, kørte vi alle sammen ud til Skovgården i Egebjerg
Aftenens hoved emne var - Mit astronomiske udstyr, ved Bent (kasser)
Men desværre grundet sygdom havde Bent måttet aflyse sin deltagelse. Som en sidebemærkning
kan referenten bemærke at jeg DD lider af det samme som kasseren.
Formanden bød, som vanligt, velkommen og gennemgik hvad der var blevet gjort på skovgården og
hvor meget man havde fået ud af de knap 60.000 kommunen havde bevilliget til projektet.
Det er blevet meget, meget fint og har kun kunnet lade sig gøre via den megen frivillig indsats
Det er blevet besluttet at hver af de 5 foreninger giver 10 kr pr medlem (ca. 3000 kr. år) der skal gå
til rengøringsmidler – kaffeposer – toiletpapir mm
Lørdag den 9 SEP holdes der et fælles åbenthus , på skovgården, for alle 5 foreninger . Vi
påtænker at inviterer en 2-3 medarbejdere fra kommunen – så de kan se hvad de har fået for
de penge der er brugt på renoveringen.

Fra den 11 APR og tre uger frem oprettes Astronomisk forenings 100 års jubilæums udstilling
på Beringstorvet i Horsens.
Haf påtænker at etablere en lille udstilling, i løbet af den tre uger lange periode – nærmere om
dette direkte, hvis det bliver gennemført.
Årets udflugt blev fastlagt til den 28 Maj og bliver et besøg hos Stengalleriet og efterfølgende
et arrangemt, (med spisning) på Skovgården i vor egne lokaler.
Særskilt skrivelse om udflugten tilgår.
Resten af aftenen blev brugt til et udvidet forum og der forgik megen en god snak.
Første møde i den nye sæsson bliver Søndag den 3 september
Kageordning: Peter (gemini)

3 April - Peter Schrøder

