
 

 

Referat fra HAF-møde 7 april 2019 

 

Referent:  Peter Schrøder 

 

Der deltog 11 medlemmer i mødet (afbud fra kasseren) 

 

Aftenens program var: 

Velkomst 

Sommer ”udflugt” 

Aftens tema ved Martin  ”lysudsendels fra himmelobjekter” 

Forum – herunder et indlæg om Peter Schrøders Nordlys til Tromsø 

Eventuelt 

 

Velkomst: 

Formanden bød velkommen til sæssonens sidste officielle møde og meddelte at han siden 

sidst havde været til genneralforsamling i paraplyorganisationen ”Skovgårdens hobby foreninger” 

Jan blev genvalgt til bestyrelsen og bestrider fortsat posten som sekretær 

Der betales fortsat kr. 10 pr. hobby forenings medlem, til paraply organisationen 

En af organisationens medlemmer har skaffet et nyt (brugt) køkken, der er sat op – nu mangler der 

blot at blive malet. 

Der er indkøbt en ny hoveddør, der snarest sættes op. 

Jan roste det virkeligt gode samarbejder der er mellem paraplyorganisationens foreninger. 

 

Sommer ”Udflugt”: 

Det blev besluttet at årets sommerudflugt, afholdes lørdag den 15 juni 

Det blev besluttet at ”udflugten” holdes på Skovgården – antageligt med et oplæg fra en af 

foreningerne og så efterfølgende frokost. 

Bestyrelsen arbejder videre med div. Detalier og seder så en indbydelse ud. 

 

Aftenens hovedemne ”Lysudsendelse fra himmel objekter” 

Martin holdt et meget detalieret indlæg om lysudsendelse fra udvalgte himmel objekter – så 

som galakser – hobe – planetariske tåger – stjerner mm. 

Martin gennemgik, via en masse billeder og diagrammer, hvordan man registrerer lysudsendelse, 

fra omtalte objekter, målt fra forskellige bølgelængder og med forskellige metoder. 

 

Forum: 

Der var denne gang kun et emne under forum. 

Peter SCH holdt et indlæg, støttet af billeder, om sin meget succesfulde  nordlys tur til Tromsø – 

Peter havde virkeligt været heldig og havde 3 aftenere/nætter i træk set den flotteste nordlys himmel 

man overhovedet kunne foretille sig. 

Peter fortalte om det helt utrolige ved at se SÅ MEGET NORDLYS at han tre aftener i træk - 

besluttede at ”nu kunne det være nok” 

Skulle nogle mangle et nordlys billed – har Peter mere end 100 af slagsen!! 

 

Eventuelt; 

Der var intet denne gang. 

 

 

 

9 april 2019  Peter Schrøder 


