Mødereferat fra HAF-møde 06 Marts
Referent: Peter Schrøder
Mødedeltager: der deltog 10 medlemmer i mødet (1 afbud)
Dagsorden:
Velkomst og orientering
Aftenens emne ved Peter S ”Kometer og Meteorer”
Forum
Eventuelt
Velkomst:
Velkomst ved formanden
Aftenens hovedemne V/ Peter S var ”Kometer og Meteorer”
Peter S gennemgik, ved hjælp af billeder og tekst, først et antal kometer med hovedvægten på
Kometen Hale Boop, hvordan kometer er opstået – hvor gamle de er – hvor store de er og den
aktuelle omløbstid – som går fra få år til flere tusinde år.
Halleys Komet (76 år omløbstid) er den eneste som en dansker har mulighed for at se to gange i sit
liv.
Efterfølgende tog Peter fat på emnet Meteorer – Meteoritter – Stjerneskud, efter den samme
skabelon med tekst og billeder på storskærm.
Peter gennemgik hvad en meteor mm er for noget , hvad de består af – lidt om størrelse
hastigheder og hvor der er fundet meteoritter i Danmark.
Slutteligt læste Peter et par sider fra bogen ” Meteoritter af Henning Haack” et afsnit der beskriver
en pudsig hændelse der opstod da DR indviede sit ny koncerthus i 2009 – koncerthuset er bygget
med orientering omkring en Meteor
I, næsten, samme sekund koncerthuset blev indviet med ordene METEOREN ER LANDET
kom der et stort lysspor over Danmark/Sverige og der faldt en meteorit der senere fik navnet
Mariobo Meteoritten (blev 6 måneder senere fundet af den Tyske Meteorjæger Thomas Grau
Forum
Som vanligt den gode og lange diskussion omkring astronomiske emner, fra de enkelte medlemmer
På FEB mødet blev Ole valgt som foreningens kasserer – men da Ole jo var revisor skulle der
vælges en ny revisor – Peter K. stillede sig til rådighed og blev valgt som revisor
Eventuelt:
Ingen punkter til eventuelt
Næste møde:
Søndag den 03 APR
Kageordning til APR mødet - Søren Damgård
08 MAR 2022 Peter Schrøder

