Mødereferat fra HAF-møde 06 feb
Referent: Peter Schrøder
Mødedeltagere: Der deltog 9 medlemmer i mødet (2 afbud)
Dagsorden:
Velkomst/orientering
Aftenens emne v/ Peter K ”Vintertrekanten – Vintersekskanten”
”Det nye JAMES WEBB rumteleskop” V/ Jan
Forum
Eventuelt
Velkomst:
Formanden bød velkommen og beklagede endnu engang, at vi måtte aflyse JAN mødet
grundet et oliefyr der ikke fungerede og at, der dermed var meeeeget koldt i lokalerne.
Til gengæld kunne vi søndag glæde os over at det hele var bragt iorden og at, der var
dejligt vamt.
Aftenens hovedemne v/Peter K var ”vintertrekanten”:
Under Peters arbejde med emnet opdagede han at der også var noget der hed vintersekskanten,
så derfor blev emnet udvidet til at hedde ”Vintertrekanten/vintersekskanten”
Understøttet af mange gode billeder via power point gennemgik Peter hvilke stjernebilleder og
hovedstjerner der indgår i vintertrekanten henholdsvis vintersekskanten
Efterfølgende viste Peter en masse af de forskellige NRC og Messier objekter der befinder
sig i området.
Forum:
Her pågik den sædvanlige gode debat der altid er under punktet, med mange gode og forskellige
synspunkter.
Et ganske vigtigt emne under forum var at Ole meddelte han godt kunne tage en periode som
kasserer, hvilket afstedførte en stor klapsavle fra alle og dermed er vort store problem løst.
Da Ole pt. også er revisor (og det går trods alt ikke) skal vi til næste møde have fundet en ny
revisor.
Efter Forum og kaffepause havde Jan lavet et lille men godt indlæg om det nys opsendte JAMES
WEBB teleskop.
Jan havde været inde på NASA`s hjemmeside og gennemgik ganske fint hvordan det var gået
siden opsendelsen og hvordan status er lige nu, herunder teleskopets placering i rummet, ganske
kort tid efter opsendelsen.
Når man med hensyn til størrelse er vant til at tænke i HUBBLE baner er WEBB noget af en
mastodont – Fladearealet er lig med flere tennisbaner og den samlede højde som et tre etagers hus.
Næste møde SØN 6 Marts – Hovedemne V/ Peter S ”KOMETER”
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