Horsens Astronomiske Forening
BERETNING 2018 – 2019.
Efter sidste års generalforsamling kunne vi arbejde videre i den ny bestyrelse med Bent L. som kasserer og
webmaster, Peter S som sekretær, Peter K som suppleant og undertegnede som formand. Vi kunne byde
velkommen til nye medlemmer, se fremad mht. aktivitetsplaner, medlemshvervning, samarbejde om foredrag
m.v.
Sammen med de øvrige foreninger som benyttede naturcenteret blev der i 2017 dannet en ny forening
”Skovgårdens hobbyforening” (hvor jeg er HAFs repræsentant), hvis formål er at arbejde for naturcenterets
bevarelse, en lejeaftale om vederlagsfri benyttelse af lokalerne, penge til renovering og kommunal finansiering af
driftsudgifterne. Der er et rigtig godt samarbejde i foreningsbestyrelsen.. Der er ved en stor frivillig indsats forsat
istandsættelse af bygningen i 2018 og 2019, bla. nyt køkken og dørparti, samt diverse malerarbejder inde og ude,
så vi nu står med nogle rigtig gode rammer for foreningens aktiviteter. Stedet giver gode muligheder for
observationsaftener og der er ubegrænset adgang til centerets faciliteter herunder depotplads.
Fra aktivitetsplanen perioden oktober 2018 til nu:
Den 7. oktober:
Og så noget nyt!! Køb salg bytte! Auktion over medlemmernes tilovers blevne udstyr
Vi har jo besluttet at vi en gang pr. sæson vil lave et sådant arrangement og på OKT
mødet havde vi så punktet på for anden gang. Det var en stor succes : flere af medlemmerne havde taget div. ting
med.
Der var flere teleskoper, stativer, okularer, kameraer, strømforsyning mm
Omsætningen var ganske stor flere teleskoper skiftede ejer, div. kameraer stativer ligeså.
Alt sammen til endog meget fornuftige priser!
Den 4. november:
Peter Kudsk havde aftenens tema: Planeten Mars.
Vi havde det traditionelle julemøde på Naturcenteret den 10. december , hvor der blev serveret et lækkert
stjerneskud som Peter K havde hentet samt juleknas m.m..Der blev snakket livligt hen over bordet om aktuelle
astronomiske emner, men også en del ikke-astronomiske emner blev berørt! Der var også tid til en lille
konkurrence!
Jeg fortalte i aftenens TEMA om Dobbeltstjerner.
I 2019 møderne var der mange spændende temaer som blev præsenteret på bedste vis:
Aktuelle stjernehimmel v/ (Jørgen) Peter K.
Er der liv i universet v/ Peter S
3 D print v/ Bent
En himmelskive v/ Gregor
Lysudsendelse fra himmelen v/ Martin
Istiderne og sneboldjorden v/ Erik W
Banestyring af Raketter – Sattelitter og Rumsonder v/ Erik W

Clear Skyes har der ikke været meget af i 2018/19 så vi har desværre ikke afholdt observationsaftener.
Forhåbentlig kan den kommende sæson blive bedre på dette punkt!
”Sommerudflugt” den 15. juni 2019:
Var tilrettelagt af Peter S og undertegnede:
Vi begyndte med en god frokost her på naturcenteret, og havde derefter besøg af Lotte Madsen fra
biavlerforeningen som levende og kompetent fortalte om biernes biologi m.m.m.
En rigtig god og hyggelig dag! Dog uden astronomi på programmet!
Stor tak til Peter S for en meget veltilrettelagt sommerfrokost!
”Forenings folderen” med info om HAF er i årets løb blevet udarbejdet og er klar til trykning. De originale
billedfiler til planetstifolderen er også kommet frem.
I FORUM har der igennem året været en lang række indslag om instrumenter, fotografering, ny viden og
observationer, opstillinger, tekniske spørgsmål m.m.m.
Tak til alle for at have bedraget til FORUM i løbet af året. På hjemmesiden kan I i detaljer læses om de enkelte
indlæg.
Foreningens VIXEN kikkert står til rådighed for foreningens medlemmer!
Det ser også ud til at Planetstien bliver flittigt brugt!
”SOLEN” på planetstien var ved at blive lidt ”træt” -Peter K påtog sig opgaven med at få den frisket lidt op. I år, med hjælp
af et stillads fra Gregor, blev ”SOLEN” undersøgt og rengjort og i foråret udbedret –rep af guldbelægningen –nyt lak mm.

Stor tak til alle oplægsholder for veltilrettelagte og inspirerende foredrag!
Og til medlemmerne for opbakning til foreningen, for et godt fremmøde (10-12 i snit), stor velvillighed til at vise eget kikkertudstyr
frem og mange gode indlæg i forum i den forløbne sæson.
Samt en stor tak til bestyrelsen for veludført arbejde og meget konstruktive bestyrelsesmøder! Tak til Bent for mange års arbejde som
kasserer og webmaster for foreningen.
Jeg vil slutte med at nævne nogle udfordringer og muligheder i det kommende år:
Nye gode mødefaciliteter og depotplads i et renoveret naturcenter, medlemshvervning, observationsaftener, PR,
info foldere, indkøb af udstyr, m.m.
Tak for ordet!

