
 

 

 

        

 Referat fra HAF møde den 3 September 2017 

 

 

Referent, Peter Schrøder (gemini) 

 

Der deltog 11 medlemmer i mødet 

 

 

 

Formanden åbnede sæsson 2017/2018 (i øvrigt under fin skyfri himmel – så lad dette være et godt 

varsel for de næste måneder) 

 

Det gode arbejde omkring Skovgården, har bestemt ikke ligget stille, hen over sommeren – huset er 

blevet malet udenfor og de sidste døre og vinduer er blevet udskiftet eller malet 

 

De 6 foreninger er alle enige om at vi etablerer et  AV anlæg med et ca 50 tommer TV – der ser ud 

til at der kan være økonomi til projektet i Januar 2018.  Peter Schrøder er sat på opgaven. 

 

Projektet, med åbent hus for de 6 foreninger på Skovgården blev gennemgået, og det foregår som 

bekendt Lørdag den 9 SEP fra kl. 10 til kl. 16 

 

Programmet for den kommende sæsson blev diskuteret og hovedemnerne blev delvist fastlagt: 

OKT     Peter, Auriga observatoriet, efter det første år 

NOV     Generalforsamling og Jan, Tunguska Ekspeditionen 

DEC      Julefrokost og gennerel ”hygge” 

JAN       Eigil, min tur til USA solformørkelse og besøg på 3 observatorier 

FEB       Martin, Solformørkelse i USA med mere 

MAR     Peter (gemini) gennemgang af en planet 

APR       Ikke aftalt 

MAJ       Sommerudflugt (aftales senere) 

 

Det blev derudover aftalt at vi 2 gange pr. sæsson vil prøve at afholde en auktion over 

medlemmernes  tiloverstblevne astronomiske udstyr 

FØRSTE GANG PÅ OKT MØDET 

 

Endvidere blev det aftalt at alle medlemmer tager nyindkøbt udstyr med til møderne, så vi andre 

kan høre og se derom. 

 

Aftenens hovedemne: Bent, Mit udstyr og min observatorieplatform 

 

Bent havde et glimrende indlæg om hans observationsplatform og noget af hans udstyr der er 

specielt opsat til astro foto. 

Bents ”observatorie” er et temmeligt ”voksen” rør/beton system der er gravet/støbt ned på den for 

observationer bedste plads han kunne finde i haven, et sted der tager mest mulig hensyn til 

generende lys mm. 

Platformen står fast monteret med en Sky-Watcher EQ6 opstilling 

 

 



 

Bent gennegik de teleskoper han havde med, hvor hoved kikkerten er en 6 tommer Ritchey Cretein 

Styringen af det hele er lidt speciel idet Bent bruger et system der hedder Raspberry PI 

Det er et forholdsvis billigt system (under 1000 kr) systemet kører så i kombination med en inde 

computer, såleds at Bent kan sidde inde og styre det hele når han fotograferer. 

Jeg er helt sikker på at Bent står til rådighed, hvis man ønsker mere viden om ovenstående, 

herunder anvendte programmer mm. 

 

Da vi stort set er udgået for vores folder om Planetstien, er det ved at være tid for genbestilling. 

Denne situation adstedførte at vi kom til at diskuterer, at det egentligt kunne være udmærket med en 

lignende folder om vores forening (HAF) 

Vi bad Jørgen (”trykkeri ekspert”) om at komme med et oplæg til en sådag HAF folder. 

Jørgens oplæg lyder på en 6 fløjet folder, lig den om planetstien, og i samme kvaltet papir 

 

OPLÆGET ER: 

Side 1 

Lidt om os selv , et stort logo – samt hvor vi ”høre hjemme” incl. Addr. På vor hjemmeside 

 

Side 2 

Hvad kikker vi på? Incl forskellige billeder af himmellegemer 

  

Side 3 

For eks. Fakta om JUPITER – SATURN – HALE BOPP 

 

Side 4 

Fakta om Andromeda galaksen – Kuglehobe mm 

 

Side 5 

F.eks noget om supernovaer – ringtåger mm 

 

Side 6 

Lidt fakta og billeder om forskellige kikkert/teleskop typer 

 

'Det blev aftalt at vi til hvert møde, indtil vi har besluttet os, lige bruger lidt tid på at 

diskuterer/beslutte indhold billeder og tekst. 

 

Jeg skal gøre opmærksom på ophavsretten når vi bruger andres 
billeder 

 

Kageordning til Oktobermødet  -  Martin 

 

05 September 2017  Peter Schrøder 


