Referat fra HAF møde den, 4 Marts 2118

Referant, Peter Schrøder (gemini)

Der deltog 11 medlemmer i mødet. (et afbud)
Aftenens program var:
Velkomst
Aftens hovedemne – En planet – MERCUR ved Peter Schrøder
Forum
Eventuelt
Formanden bød velkommen, og nævnte at der i paraply organisationen til de 5 foreninger
havde været genneralforsamling – Jan genemgik kort hvad der var foregået og vi kvitterede
med (enstemmigt) at vælge Jan til paraply organisationsen bestyrelse, for endu et år,
hvorefter han gav ordet til Peter Schrøder.

Peter holdt et 50 minutter langt indlæg om solsystemets mindste planet og som samtidigt
er den mest ekstreme af alle vore planeter.
Peter gennemgik størrelsforhold – afstande – rotation og omløbshastigeder, samt alle de ekstremer
der hersker på Mercur, herunder de helt ”vanvittige” temperaturer (ca. 450 grader om dagen og ca.
-175 grader om natten
Mercurs manglende atsmosfære – nedslagkratere mm – på trods af at Mercur er solsystemets
mindste planet findes det største nedslagskrater i solsystemet på Mercur (godt og vel 1.300 km)
Indlæget blev understøttet af div. billeder og korte film.
Forum:
Under forum fremlagde Bent det oplæg, til en forenings folder, som vi arbejder med.
Folderen blev gennemdiskuteret, herunder så vi et eksempel på en tilsvarende – Martin havde med
fra Silkeborg foreningen.
Det blev besluttet at Peter (Auriga) skulle arbejde videre med folderen ud fra det vi diskuterede.
Peter fremviser forslaget på APR mødet.
Under forum freviste og gennemgik Eigil noget nyt udstyr han havde fået (det er ALTID en god ide
når medlemmerne har diverse nyerhvervelser med til mødet)
Eigil havde indkøbt (til ca. 1000 kr.) en meget speciel linse til at sætte foran okularet – linsen
eller retterer linserne kan justeres meget nøjagtigt, således at man får et endnu skarpere billed.
Eigil fremviste også en ny bog han havde indkøbt.
Under punktet ”Forum” bliver der altid diskuteret mangt og meget – og vi kommer langt omkring

Eventuelt:
Det blev besluttet at årets sommerudflugt skulle gå til:
Sirius observatoriet i Vejle – Kongernes Jelling – Frokost på Jelling kro
Peter (gemini) og Eigil blev sat på opgaven med at arrangerer og vil på APR mødet
fremlægge et program (arbejds dato for programmet 9 Juni – frokost 129 kr.)

Det blev besluttet at Erik, på APR mødet, holder et indlæg om Geologien i Juelsminde
området.

Kageording til APR mødet – Eigil

9 MAR 2017 Peter Schrøder

