
 

Referat fra HAF – møde 4 november 2018 

 
Referant:  Peter Schrøder 

 

Der deltog 12 medlemmer i mødet (Bo fra Bråskov havde meldt afbud) 

 

Aftenens program var: 

Velkomst 

Generalforsamling 

Aftenens tema - Planeten Mars V/Peter Kudsk 

Forum 

 

Formanden bød velkommen og tog straks fat på første emne: Generalforsamling 

 

Generalforsamling: 

Bestyrelsen indstillede Gregor til leder af generalforsamling og han blev enstemmigt valgt 

 

Gregor takkede for valget og gav straks ordet til formanden – til Formandens beretning 

Jan gennemgik alle de aktiviteter der havde været i sæsonen 2017 – 2018 

Der var stor ros til alle arrangementer – herunder div. Temaer der havde været til møderne. 

Der har i flere året været et fremmøde på mere en 12 personer pr. gang i gns. – hvilket må siges at 

være meget fornemt idet vi totalt set er 14 (15) medlemmer. 

Årets sommerudflugt, til SIRIUS observatoriet og Kongernes Jelling, havde det største antal 

deltager nogen sinde, i hvert fald så hvidt referenten har kunnet se. 

 

Det eneste punkt der ikke rigtigt har fungeret i sæsonen, var observationsaftener – det er også svært 

og vi håber på bedre held i denne sæson. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

Kasserens beretning: 

Bent gennemgik de reviderede regnskaber for både Planetstien og HAF, der begge fremviste 

meget fine tal. 

Planetstiens regnskab udviste et overskud på mere end 20.000 kr, 

HAF regnskabet udviste et overskud på mere end 3.000 kr. 

  

Begge regnskaber gav anledning til at kontingentet (200 kr. pr. år) forbliver uændret 

 

”SOLEN” på planetstien er ved at blive lidt ”træt”  -  Peter K påtog sig opgaven med at få den 

frisket lidt op. 

I år vil den ved hjælp af et stillads fra Gregor bliver undersøgt og rengjort og til foråret når 

temperaturen stiger vil ”solen” blive udbedret – rep af guldbelægningen – nyt lak mm. 

Kasserens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

Valg til Bestyrelsen 

Peter S. - Peter K. og Gregor  - var på valg, alle blev foreslået genvalg og alle modtog valget 

 

Bestyrelsen består derfor fortsat af: Formand, Jan – Kasserer, Bent – Sekretær, Peter S 

Suppleant, Peter K. - Revisor, Ole  -  Revisor suppleant, Gregor 

 

Gregor takkede for en god generalforsamling og afsluttede samme. 

 



 

 

Aftenens hovedemne: 

Peter K. havde aftenens hovedemne – Planeten Mars 

 

Peter gennemgik planetens placering i solsystemet, indc. diverse afstande – planetens opbygning 

dens geologi – temperaturer mm. 

 

Peter dvælede en del ved det højeste bjerg i solsystemet – Olympus Mons – , på mars, bjerget er et 

sted mellem 22 og 25 km. højt hvilket er ganske imponerende, når vi ved at det højeste bjerg på 

jorden er mindre end 9 km. 

 

Peter viste en masse glimrende billeder, der fortrinsvis var taget af NASA på deres mange 

omflyvninger og landsættelser af sonder og køretøjer på mars – det er virkelig en spændende 

planet. 

Peter var naturligvis også omkring de to måner der er omkring mars – Demios og Phopos 

 

Indlægget sluttede med en del specielle – spøjse – og direkte latterlige billeder, folk syntes 

menneskeheden skulle se  – nogle med konspirationsmæssig baggrund. 

Det mest ”åndsvage” var nok et billede en gammel folkevogn begravet i sandet på mars overflade 

 

Slutteligt viste Peter en lille film han havde fundet på nettet, en film der virkelig anskueliggjorde 

afstande og størrelsesforhold i universet 

 

Forum: 

Som vanligt et punkt vor der diskuteres mangt og meget og udveksles nyttig information 

Egil havde nogle punkter til information: 

Han gjorde opmærksom på at Astro forum, der drives af Astronomisk selskab er blevet delt i to 

 

Astro forum  -  drives forsat af Astronomisk selskab 

Astro Net      -  der drives privat 

 

Egil havde været, på aftenbesøg, ved SIRIUS observatoriet i Vejle og meddeler at det 

efterhånden er i så dårlig forfatning at det virkelig trænger til en gennemgribende vedligeholdelse 

Det er nart helt umuligt at dreje og åbne kuplen – ja det er virkelig en skam. 

 

Egil havde været til Starparty i Kokkedal, blot en enkelt dag – det var virkelig interessant at høre 

om optikker – kikkerter – og fremtidens udviklinger 

 

Ole – der desværre måtte nedlægge sit observatorie, havde en del af hans tilovers blevne udstyr med 

og fik da også solgt en del til medlemmerne – til en yderst rimelig pris. 

 

Julemøde i DEC: 

Af praktisk årsager blev det besluttet at årets Julemøde bliver flyttet fra søndag den 9 DEC til 

mandag den 10 DEC kl 18:30 

Det blev ligeså besluttet at spisningen kommer til at bestå af et STJERNESKUD 

Særskilt mødeindkaldelse udsendes efter den 20 NOV 

 

 

 

7. NOV 2018 Peter Schrøder 


