
 
 
 

Referat fra HAF – møde 3 november 2019 
 

Referent: Peter Schrøder 
 
Der deltog 12 medlemmer i mødet (2 havde meldt afbud) 
 
Aftenens program var: 
Generalforsamling 
Månen og månelanding V/ Peter K. 
Himmelen i NOV  V/Søren 
Forum 
Eventuelt 
 
Aftenen startede med generalforsamling, hvor formanden bød velkommen og foreslog Gregor som 
dirigent 
Det blev konstateret at genneralforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Gregor modtog valget og gav straks ordet til formanden – der fremlagde formandens beretning. 
 
Formandens beretning: 
Jan gennemgik alt der havde været gennemført i den forgangne sæsson og takkede alle for mange 
gode og velforberedte indlæg og diskutioner. 
Jan gennemgik også hvad der havde været foretaget i ”paraply” organisationen og roste det gode 
samarbejde. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Foreningens regnskab: 
Da kasseren var bortrejst, var det Peter S. der fremlagde regnskabet 
Regnskabet for foreninge HAF blev gennegået 
Regnskabet for Planetstien blev gennemgået 
Begge regnskaber var overordentligt gode og var blevet revideret og godkendt af revisoren 
Begge regnskaber blev godkendt. 
 
Kontingentet blev uden ændringer godkendt for det kommende år. 
 
Der var ikke nogle indkomne forslag til genneralforsamlingen. 
 
Valg til bestyrelsen: 
Formanden – Jan H var på valg og blev enstemmiget genvalgt 
 
Kasseren - Bent havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen og Erik W. blev enstemmiget valgt 
Vi siger tusind tak til den afgåede kasser (Bent) for mange gode år i bestyrelsen 
 
Suppleant til bestyrelsen – Peter K. blev enstemmigt genvalgt 
 
Revisor – Ole blev enstemmigt genvalgt 
 
Revisor suppleant – Gregor blev enstemmigt genvalgt 
 



 
 
 
Betyrelsen for den kommende sæsson: 
Formand      Jan H. 
Kasserer       Erik W. 
Sekretær      Peter S. 
Suppleant    Peter K 
 
Revisor        Ole J. 
Suppleant    Gregor E. 
 
Gregor takkede for en god generalforsamling og gav ordet tilbage til formanden. 
 
Månen og månelanding for 50 år siden V/Peter k. 
Efter kaffepausen havde Peter K. et udmærket indlæg om diverse fakta ved og om månen – samt at 
Peter 
havde en række billeder (Peters bror arbejdede den gang ved NASA) og havde sendt ham en lang 
række fantastiske billeder af den første månelanding. 
 
November måneds himmel V/ Søren 
Søren gennemgik hvad der er aktuelt på himmelen i NOV måned 
Husk Merkur passagen den 11 NOV fra kl. 13:35 og til solnedgang 
(månedens himmel bliver lagt på hjemmesiden) 
 
Forum: 
Fri debat og diskutioner om alt vedr. astronomi 
Eigil foreslog at vi fremover – f.eks. i maj måned mødtes ekstraordinært for at tilrettelægge den 
kommen sæsson 
med hensyn til aktiviteter og indlæg (god ide-der blev vedtaget 
 
Eventuelt: 
Årets Julemødeblev diskuteret og planlægning står Peter S. og Jan H. for 

HUSK AT DET BLIVER MANDAG DEN  9 DECEMBER 
Særskildt skrivelse/tilmelding udsende omkring den 20 NOV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mad og kage og juleknas til DEC-mødet 
Peter S – Jan H. 
 
 
05 November 2019 
Peter Schrøder 
 


