Referat fra HAF møde den 8 APR 2018
Referant: Peter Schrøder

Der deltog 11 medlemmer i mødet
Afbud fra Bent (kasserer)

Aftenens program:
Geologien i Danmark – primært Juelsminde halvøen ved: Erik
Forum
Nyt fra foreningen
Eventuelt
Formanden bød velkommen og gav straks ordet til Erik
Aftenens hovedemne –Geologien i DK, primært Juelsminde halvøen
Erik - der også interreserer sig for geologi hold et glimrende indlæg om geologi – set ud fra
den kendsgerning at planeten jorden alt andet lige er den mest spændende planet vi kender
Erik tog sit udgangspunkt i planeten jorden, for mange 100 mio år siden og bevægede sig op
gennem tiderne.
Eriks indlæg var støttet af mange gode billeder, på computeren, og mange gode forklaringer på
hvofor planeten havde ændret sig gennem tiderne og hvorfor.
Efter at havde arbejdet sig gennem mange 100 mio år, nåede Erik frem til Danmark for ca. 24 mio
år siden og herunder specielt Juelsminde halvøen (hvor Erik har boet i mange år)
Erik gennemgik nogle af de 9 istider Danmark har været gennem og specielt de tre sidste, som Erik
havde mange billedmæssige beviser på – det var spændende at høre om hvor mange gange
Danmark egentligt har været under havet – specielt for fra 24 mio – til 16 mio år siden.
Erik må havde ramt et emne der fald i god jord hos vore medlemmer, for der var temmelig mange
spørgsmål bagefter.
Forum:
Dette emne er (gud ske tak og lov) næsten umuligt at refererer, for her foregår der en frugtbar
diskussion/råben på tværs i lokalet, hvor alt bliver vendt medlemmerne imellem. Dette er
et meget vigtigt punkt på vore møder og mange punkter vendes.

Nyt fra foreningen:
Formanden informerede fra det sidste møde i vores paraply org (alle foreninger)
Der kommer et nyt nøglesystem, hvor alle nøgler inddrages og så bliver der sat et nøgleskab op
med en kode som relevante personer får udleveret.
Foreningen har kontaktet kommunen om der var mulighed for at få et vedligeholdelses budget for
2018
Der var ikke basis for yderlige penge i 2018 så foreningerne må klare sig for de midler vi har – det
gåt nok også for dette år.
En af foreningerne har – måske mulighed – for at skaffe et nyt (brugt køkken) fra en nedbrydning
det ville være fint hvis vi kunne udskifte det eksisterende for en ”små penge”
Jan havde nogle sjove artkler med, om forskellige meteor/metorit nedfald i Danmark – heunder en
mand der fik et æggestort metorit gennem sit udhustag.
Sådanne metoritter SKAL afleveres men så hvid jeg husker fik manden ca. 12 tusinde kr. for sit
fund.
Eventuelt:
Jørgen havde med og fremviste sin biowiewer, hvortil han havde indkøbt 2 kvalitets okularer
hvilket gav anledning til en god erfaringsudveksling og snak om samme.
Peter Kudsk fremviste sit gange gode og gennembeabejdet forslag til en ny foreningsfolder.
Folderen blev efter en lille justering godkendt af alle.
Til vor sommerudflugt har Peter et eller flere eksemplarer med, der er trykt på kvalitets papir
gerne glitte papir.
Eigil og Peter gennemgik deres forslag til årets sommerudflugt – til Sirius observatoriet i Vejle Frokost på Jelling kro - besøg ved Kongernes Jelling
Det hele blev godkendt, men som altid er det svært at finde en dato hvor alle kan – men den dato
hvor flest mulige kunne, syntes at være Søndag den 17 Juni.
Når alt er på plads – ultimo APR / primo Maj får alle medlemmer en mail med det endelige program
i mailen noterer jeg lige hvem der allerede har meldt sig til.

10 APR 2018 Peter Schrøder

