Referat fra HAF – møde 2 September 2018

Referent: Peter Schrøder
Der deltog 12 medlemmer, samt en gæst i mødet – Bo fra Bråskov, der overvejer medlemskab

Aftenens program var:
Velkomst og nyt fra formanden
Gennemgang af hvad der er sket siden sæssonafslutningen 2017/2018
Samtale med eventuelle gæster
Forum - Fremvisning af div. nyt udstyr
Ude-observationer
Velkomst:
Formanden bød velkommen til den nye sæsson 2018/2019
Jan takkede arrangører og deltager, fra det han betegnede som en rigtig god sommerudflugt
der i år ”først” blev gennemført i juni måned, til gengæld var der rigtigt godt vejr.
Turen i år gik til:
SIRIUS obervatoriet i Vejle – Frokost på Jelling kro – besøg ved Kongernes Jelling
I alle de år jeg har været med i forening har der ikke væres så mange deltagere, som i år
virkeligt godt at opleve.
Der har hend over sommeren været bestyrelsesmøde i paraplyorganisationen og alle
Skovgårdens foreninger var repræsenteret.
Alt går som det skal og økonomien er god.
Der kommer et nyt nøglesystem, med en nøgleboks – hver foreningen får 2-3 nøgler
Der er lavet en rengørings turnus, hvor de store foreninger får et halv års rengøring hver de små foreninger får en måned en gang imellem.

Indlæg/foredrag til den kommende sæsson:
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April

Supernovaer v/Erik
Planeten Mars v/Peter (auriga)
Dobbeltstjerner v/Jan
Aktuel stjernebilled v/Jørgen
En himmelskive (Tyskland) v/Gregor
3D print v/ Bent - Liv i rummet v/ Peter (gemini)
Lysudsendelse fra himmelen v/Martin

Forum:
Resten af aftenens emner ”flød” sammen under dette punk – idet det blev helt overskyet så
ude-delen måtte aflyses.
Til gengæld er vi blevet rigtig gode til forum, der diskuteres livligt hele gruppen sammen, enkelt
medlemmer med hinnanden og på kryds og tværs.
Bent fremviste et meget sjov 66 mm Zeits teleskop fra halvfjerderserne, han havde erhvervet
Peter (auriga) fortalte om en meget fint filterhjul han havde erhvervet– Jørgen har købt et
tilsvarende.
Jørgen har købt en meget fin 60mm søge/guide kikkert fra SKY WATCHER, som han kunne
vise på mødet.
Vi har (Peter – gemini) kontakt til Egebjergskolen, med henblik på at lave et formiddags
arrangement, på Skovgården, for en 6 og eller 8 klasse – eller andre årgange.
Arrangementet skal omhandle SOLEN
Der følges op på dette og når der er nyt i sagen vil jeg straks reagerer

Kageordning for oktober måned - ERIK

04 September Peter Schrøder

