
 

 

 

 

Referat fra HAF møde den 12 November 2017 

(genneralforsamling) 

 
 

Referent:  Peter Schrøder 

 

 

Der deltog 12 medlemmer i mødet 

 

 

Aftenens program var: 

Genneralforsamling 

Jan`s deltagelse i TUNGUSKA ekspeditionen i juli 1994 

Forum 

Eventuelt 

 

Jan bød velkommen og gik straks over til årets genneralforsamling. 

 

Genneralforsamling: 

 

Formanden foreslog at Gregor blev udpeget som ordstyrer ved genneralforsamlingen. 

Gregor takkede for valget og indledte med at konstaterer at genneralforsamlingen var 

lovligt indkald. 

 

Formanden fik ordet – og gennemgik alle det forgangne års aktiviteter, en god og præcis 

gennemgang af hvad vi havde bedrevet. 

Formanden roste alle de der havde deltaget i aktiviteterne og påpegede at der altid bliver ydet 

et godt og solidt arbejde med og for foreningen. 

 

Det eneste punkt, på året, der ikke gik så godt var det, at samles til nogle observationaftener 

Det er ikke nemt i Danmark at finde egnede aftener – vi håber og beder til denne sæsson. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Kasseren fik ordet og gennegik de reviderede regnskaber for både ”Planetstien” og ”HAF” 

Begge regnskaber var meget flotte og og blev vedtaget 

 

Det blev besluttet at kontigentet, fremover, er uændret kr. 200 pr år 

 

Valg til bestyrelsen 

Formanden (Jan) Kasseren (Bent) Revisoren (Ole) Suppleanten (Peter K) 

Reviso Suppleant (Gregor) blev alle valgt/genvalgt 

Sekreteren (Peter S) var ikke på valg 

 

Gregor takkede for en god genneralforsamlingen og afsluttede denne. 

 

 

 



 

 

 

Efter genneralforsamlingen hold vi kaffe/diskutions pause og derefter gik vi over til 

aftenens andet hovedemne. 

 

Formandens deltagelse i TUNGUSKA ekspeditionen i juli 1994 

 

Jan havde forberedt, et ualmindeligt, godt og spændende indlæg om omtalte ekspedition 

til Rusland – og han havde til lejligheden fået digitaliseret sine gamle dias billeder, i en 

i øvrigt glimrende kvalitet. 

 

Jan beskrev alle de strabasser det var, bare at komme derover – det tog over en uge at komme 

derover, først med fly til Moskva – så med tog – siden hen 2 dage med skib – og så lige en 

helikopter tur. 

 

Da de endelig nåede frem, var det et sand mygge helvede – således at de faktisk måtte gå med 

beskyttelse 24 timer i døgnet. 

 

Ekspeditionens formål, var at søge at klarlægge om det rent faktisk var en metor eller det var 

en komet der havde foranlediget de mega store ødelæggelser – i et område på størrelse med 

sjælland, hvor alt var jævnet med jorden. 

 

Ekspeditionen, der var på 24 medlemmer havde med sig et par russiske eksperter og på grund af det 

ganske øde område, havde de også en proffesionel bjørne jæger med sig. 

 

Hovedformålet med turen var at hjemtage 4 jordprøver, ned til en dybde på knapt en meter, 

nogle jordprøver der skulle forsegles lufttæt i nogle til formålet egnede beholdere. 

Det viste sig i øvrigt, på hjemturen, at man ikke bare lige kunne få sådanne beholdere med ud af 

Rusland – men ved hjælp af en af de Russiske eksperter lykkedes det – gudskelov 

Ved den efterfølgende undersøgelse af jordprøverne viste det sig desværre at den ene var blevet 

luftforurenet på hjemturen men gud ske tak og lov var de tre øvrige intakte. 

 

Efter ca. en uge i Tunguska skulle de så hele menageriet igennem en gang mere på hjemturen. 

 

Efterfølgende blev der udfærdiget en rapport der konkluderede at det med stor sansynlighed 

ikke var en meteor der var eksploderet i ca. 5 km. højde – men nok snarer var en komet – idet 

de hjemtagne jordprøver ikke indholdt ”kemi” der kunne stamme fra en meteor. 

 

 

Forum og Eventuelt 

Disse to punkter smeltede, som vanligt, sammen med kaffepause og øvrig diskussion, men to 

punkter bør nævnes. 

1. Peter K havde noget materiale (udstyr til salg) fra vort tidligere medlem, Knud Erik, som 

han fremviste på PC – der var et af vore medlemmer der var ”pænt” interesseret 

2. Årets Julefrokost bliver afholdt som sidste år (mere om dette senere) Jan står for 

forberedelserne af lokalet, Peter K står for endelig tilmelding om indkøb af mad. 

 

 

 

14 November 2017  Peter Schrøder 


