Referat fra HAF møde den 1. Oktober 2017
Referent. Peter Schrøder
Der deltog 10 medlemmer (samt et nyt medlem)
Formanden var bortrejst, på ferie.
Aftenens program var:
Nyt fra foreningen
Peter Kudsk – mit observatorie * AURIGA* efter det første år
Køb – salg – bytte – auktion over medlemmernes tiloverst blevne udstyr
Status på ”Forenings folderen”
Forum og eventuelt
I formandens fravær bød Peter Schrøder velkommen, i særlig grad til vort nye medlem
fra Snaptun – Erik (jeg fik desværre ikke noteret efternavnet)
Peter gennemgik hvad der var sket siden sidste møde, i særlig grad vort åbne hus sammen
med de øvrige 5 foreninger den 9. SEP 2017
Bortset fra den manglende sol mener jeg at arrangementet var en pæn succes.
Det at vi fik en henvendelse fra Egebjerg skole om et eventuelt astronomisk arrangement
sammen med en skoleklasse blev gennemgået og at vi havde sagt ja til et sådant arrangement
Aftenens hovedemne:
Peter Kudsk – AURIGA observatoriet, efter det første år
Peter gennemgik – kort – etableringen af han nyindkøbte observartorie og efterfølgende
hvad han havde oplevet som problemer – lyst til at lave ændringer/forbedringer.
Peter er en god teknikker og har lavet mange små elektriske forbedringer, herunder
tilsikret at han ikke har nogle ”irriterende” ledning der hænger og dingler og har elimineret
problemet med at div. Ledninger skal køre med kikkerten rundt
Peters ”helt store” problem er fugt inde i observatoriet (gælder i øvrigt langt de fleste
observatorier) og da Peters observatorie er 100% kunststof er det nok endnu værre.
Der er blevet lavet flere gode løsninger med luftfornyelse inde i rummet, hvor han b.la.
via små solceller har lavet flere gode løsninger de tiltag Peter har lavet, har hjulpet rigtig rigtig meget, så det er nok svært at gøre meget bedre.
Peter sluttede med et indlæg om varmetråde, der kan sættes om div. Udstyr – han var startet
med at indkøbe en færdig (kan fås fra et par hundrede kroner til flere tusind) så derfor havde han
efterfølgende besluttet at lave dem selv og Peter gennemgik hvordan man gør – det så ikke så
kompliceret ud – og man er velkommen til at kontakte Peter, hvis man vil have en lidt mere
dybtegående forklaring/oplæring.
Det viste eksempel var en varmetråd på ca. 77 cm, en ny koster ca. 300 kr. en hjemmegjort
på samme størrelse ca 5 – 10 kr.

Køb – salg – bytte – auktion over medlemmernes tiloverstblevne udstyr:
Vi har jo besluttet at vi en til to gange pr. sæson vil lave et sådant arrangement og på OKT
mødet havde vi så punktet første gang. Jeg vil tillade mig at sige at det var en kæmpe succes
flere af medlemmerne havde taget div. ting med.
Der var flere teleskoper – stativer – okularer – cameraer – strømforsyning mm
Omsætningen var ganske stor – flere teleskoper skiftede, ejer div. cameraer – stativer ligeså.
Altsammen til endog meget fornuftige priser – Stor Succes

Forenings folderen:
Aftenens sidste emne var en diskussion om den eventuelle forenings folder. Flere medlemmer havde
forberedt små indlæg/ ændringer/forbedringer til det oprindelige oplæg, bl.a.
Lidt om Exoplaneter (er jo meget oppe i tiden)
Lidt om computerens og div. Programmers indtog i astronomien
Der var enighed om at vores ”ikke så sindsoprivende logo” ikke skal pryde forsiden, men blot
anbringes småt på bagsiden
Gregor havde en tre til fire eksempler på foldere med til mødet.
Det blev besluttet at Bent, i tiden der kommer, skal prøve at lave et udkast til folderen, således
at man kan både se og forstå hvordan det kan blive. Bent skriver ikke nødvendigvis den
rigtige tekst og indsætter ikke de rigtige billeder men antyder hvordan det kunne komme til at
se ud.
Jeg har været inde og læse jura om ophavsret – der skal vi være helt sikker på hvad vi gør.
Hvis man som enkeltperson kommer til at bruge en andens materiale/billed er konsekvensen
ikke så stor – egentligt højest en lille bøde – men hvis man som forening gør det i markedsførings
sammenhæng, ja så er fanden løs.
Forum og eventuelt:
Det blev som vanligt et punkt der gled ind i kaffepausen og øvrig diskussion.
November mødet:
Genneralforsamling og et indlæg ved formanden omTunguska Ekspeditionen
Kageordning til november møder – Gregor
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