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BERETNING 2016 – 2017. 

Efter sidste års generalforsamling kunne vi arbejde videre i den ny bestyrelse med Bent L. som kasserer og 

webmaster, Peter S som sekretær, Peter K som suppleant og undertegnede som formand. Vi kunne byde 

velkommen til nye medlemmer, se fremad mht. aktivitetsplaner, medlemshvervning, samarbejde om foredrag 

m.v. 

Nye udfordringer omkring vores mødested ”Naturcenter Skovgård” stod dog lige for. Bygningen trængte til 

renovering og der var problemer med opvarmning. Heldigvis var lederen af børnehaven meget imødekommende 

over for at vi kunne få nøgle til pavillonen og frit bruge lokalerne til vores møder. Så møderne blev i de første 

måneder afholdt i pavillonbygningen: Hyggelige, varme men lidt trange rammer! 

Sammen med de øvrige foreninger som benyttede naturcenteret blev der dannet en ny forening ”Skovgårdens 

hobbyforening” (hvor jeg er HAFs repræsentant), hvis formål er at arbejde for naturcenterets bevarelse, en 

lejeaftale om vederlagsfri benyttelse af lokalerne, penge til renovering og kommunal finansiering af 

driftsudgifterne. Efter næsten et års forhandlinger/venten på svar fra Hs k. besluttede kulturudvalget at 

imødekomme vores ansøgning. Så vi fik en lejeaftale med virkning fra 1.1.17. hvoraf det fremgår at Hs.k. betaler 

alle driftsudgifter, en engangsbevilling på 56.000 kr til renovering, samt aftale om at foreningerne selv skal stå for 

vedligeholdelse og rengøring. Der er så ved en stor frivillig indsats påbegyndt istandsættelse af bygningen hen 

over vinteren, foråret og sommeren 2017, så vi nu står med nogle rigtig gode rammer for foreningens aktiviteter. 

Stedet giver gode muligheder for observationsaftener og der er ubegrænset adgang til centerets faciliteter 

herunder depotplads.  

Fra aktivitetsplanen: 

Efter generalforsamlingen den 6. november holdt jeg et foredrag om planeten Merkur, bl.a. aktualiseret af 

Mekurpassagen den 9. maj 2016 og rumsonden Messingers mange epokegørende observationer.  

Vi havde det traditionelle julemøde i børnehavepavillonen den 4. december , hvor der blev serveret god julemad 

som Eigil havde hentet samt juleknas m.m..Der blev snakket livligt hen over bordet om aktuelle astronomiske 

emner, men også en del ikke-astronomiske emner  blev berørt! 

Peter S. fortalte om nogle spændende oplevelser med Ebeltoft film skolen der har optaget en lille film hjemme 

hos ham og hans observatorie GEMINI– en film der handler om det ”nørdede” ved at være amatør astronom – 

foreningens formanden deltog også, lidt, i projektet. Filmen 3-4 min blev vist på januar mødet. 

Aftenens program den 8. januar 2017 var: 
Månedens stjernebilleder - ved Jørgen 
Return to Bergedorf – ved Eigil 
Størrelsesforhold i universet – ved Peter (Auriga) 
En lille film om astronomi, ved Peter (Gemini) 
Som altid en meget grundig og fyldestgørende gennemgang med mange interessante detaljer! 

Martin havde aftenens hovedemne den 5. februar – 
en helt utrolig gennemgang af hvad - 
et antal udvalgte kvinder havde betydet for Astronomien og hvilke problemer  
og fortrædeligheder de havde haft i hver deres tid. 
Derudover gennemgik Martin også nogle kvinders aktive deltagelse i rumrejser  
mm. 
Et helt eventyrligt og velforberedt indlæg af Martin. 



Den 5. marts var Aftenens program : Fakta om solen ved Peter (gemini), Solobservationer ved Jan, Sol 

teleskoper ved Eigil. 

Aftenens hovedemne var solen: Peter havde forberedt en 40 minutter lang gennemgang af ”alt” ved solen: Han 

gennemgik indledningsvis diverse fakta om solen: størrelse ,massefylde, afstande ,omløbstider mm. 

Derudover gennemgik Peter solens anatomi , solens magnetfelt, solformørkelser og mm. 

En grundig og detailleret gennemgang ved Peter S! 

 
Peter K inviterede den 2. april til observatorieindvielse, hvor det meget flotte ”Sky Shed”observatorium blev 
navngivet ”Auriga-Observatoriet”. Vi ønsker Peter mange gode timer i sit nye mini Mount Palomar 
observatorium i femtiden! 
Senere den 2. april kørte vi til Naturcenteret hvor der var ”Udvidet” forum! 
 
Sommerudflugt den 28. maj 2017. 
I år prøvede vi et nyt koncept! 
Først besøgte vi ”Stengalleriet” i Horsens hvor Jørgen Kjær Poulsen viste rundt og fortalte om sin imponerende 
sten og smykkesamling, samt kunstudstilling. Der blev rig lejlighed til at se de mange smukke ting og blive fristet 
til køb af bl.a. flotte smykker!! 
Så var der frokost på Naturcenteret med lækker mad fra Sejet kro som Peter K havde bestilt. 
En rigtig god og hyggelig dag! 
 

Den 3. september 2017 Aftenens hovedemne ved Bent: Mit udstyr og min observatorieplatform  

Bent havde et glimrende indlæg om sin observationsplatform og noget af sit udstyr der er specielt opsat til astro 

foto. 

Bents ”observatorie” er et temmeligt ”voksent” 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 SkyWatcher EQ6 opstilling. 

En spændende gennemgang med mange gode tekniske løsninger. 

 
Sæsonstarten var med Åbent hus på Naturcenteret lørdag den 9. september kl. 10-16. 

Arrangementet var lavet i fællesskab med alle foreningerne, som benytter Naturcenter Skovgården og der var 

inviteret politikere, forvaltningsfolk, lokale beboere og alle interesserede. Ideen var at præsentere det ny 

istandsatte Naturcenter samt foreningernes aktiviteter. 

HAF havde en pavillon opstillet med foreningens kikkert og diverse teleskoper som Martin og Peter S havde 

med. Desværre var vejret ikke med os, så der blev ikke lejlighed til solobservationer! Men en god sank om 

astronomi med en del interesserede som kom forbi! God PR for foreningen!  

Aftenens program den 1. oktober var: 
Nyt fra foreningen  
Peter Kudsk: mit observatorie * AURIGA* efter det første år 
Og så noget nyt!! Køb salg bytte! Auktion over medlemmernes tilovers blevne 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. Det var en kæmpe succes : flere af medlemmerne havde taget div. ting 
med. 
Der var flere teleskoper, stativer, okularer, kameraer, strømforsyning mm 
Omsætningen var ganske stor flere teleskoper skiftede ejer, div. kameraer stativer ligeså. 
Alt sammen til endog meget fornuftige priser! Stor Succes! 
 
Status på ”Forenings folderen” ved Jørgen og Bent 
Der arbejdes videre i den kommende tid! 



I FORUM har der igennem året været en lang række indslag om instrumenter, fotografering, ny viden og 
observationer, opstillinger, tekniske spørgsmål m.m.m. 
Tak til alle for at have bedraget til FORUM i løbet af året. På hjemmesiden kan I i detaljer læses om de enkelte 
indlæg. 
 
 Foreningens VIXEN kikkert er i årets løb blevet opgraderet med diverse udstyr. 
 
Det ser også ud til at Planetstien bliver flittigt brugt!  

 
 
HAF var i foråret 2017 vært for ASTRONOMISK SELSKABS vandreudstilling ”Danmark i Rummet” i 
anledning af 100 året for dannelsen af AS. Det blev den 11.4 til 3.5 hvor der var søgt HsK. og givet tilladelse til 
opstilling på Vitus Berings Plads. Her var der også god PR for HAF! 
Stor tak til Peter S for hjælp med opstillingen og løbende tilsyn med plancheudstillingen. Ligeledes tak til Peter K 
for løbende tilsyn og opfyldning af foldere i standerne! 
Den 22. april var HAF vært ved Astronomisk Selskabs generalforsamling som blev afholdt på Naturcenteret i 
vores mødelokale. Horsens blev valgt da vi samtidig havde vandreudstillingen og gode mødefaciliteter! 
 
 
Stor tak til alle oplægsholder for veltilrettelagte og inspirerende foredrag! 

 Og til medlemmerne for opbakning til foreningen, for et godt fremmøde (10-12 i snit), stor velvillighed til at vise eget kikkertudstyr 
frem og mange gode indlæg i forum i den forløbne sæson.  

 
Samt en stor tak til bestyrelsen for veludført arbejde og meget konstruktive bestyrelsesmøder! 
 
Jeg vil slutte med at nævne nogle udfordringer og muligheder i det kommende år: 
Nye gode mødefaciliteter og depotplads i et renoveret naturcenter, medlemshvervning, observationsaftener, ny 
INFO-FOLDER om foreningen, PR, indkøb af udstyr, m.m. 
 

Tak for ordet! 


