Mødereferat HAF-møde 6 november
Referent : Peter Schrøder
Mødedeltagere : Der deltog 9 medlemmer (2 afbud)
Dagsorden :
Velkomst
Generalforsamling
Aktuel stjernehimmel V/ Peter K.
Forum /Eventuelt
Velkomst
Formanden bød velkommen og gik derefter direkte over til generalforsamling, hvor
Erik blev valgt til ordstyrer.
Erik takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og indeholdt de
punkter som generalforsamlingen skal.
Generalforsamling
Punkt 1
Formandens beretning – Jan gennemgik årets vigtigste ting samt hvilke aktiviteter der var
blevet gennemført (Formandens beretning vedhæftet referatet)
Formandens beretning blev godkendt
Punkt 2
Regnskab – Ole fremlagde det reviderede regnskab og regnskabet blev udleveret til alle
Regnskabet blev godkendt.
Under regnskab blev det kommende års kondingent diskuteret og det blev besluttet at vi
fastholder de Kr. 200 i kontingent – beløbet afleveres (kontant) til Ole på DEC mødet.
Punkt 3
Indkomne forslag – Der var ingen indkomne forslag
Punkt 4
Valg til bestyrelsen
Peter S var på valg som sekretær og blev genvalgt.
Peter K. var på valg som suppleant og blev genvalgt.
Punkt 5
Evt.
Eigil mente det var et problem at vores årsplan ikke entydigt fremgår af hjemmesiden – dette
gav anledning til en god debat og det blev besluttet at Peter S. tager kontakt til vores
Weeb-master for at få oprettet et selvstændigt punk på hjemmesiden, der indeholder årets
aktiviteter og møder.
Afslutning
Erik afsluttede generalforsamlingen – der som vanligt forgik i god ro og orden
Formanden takkede Erik for hvervet som ordstyrer.

Aktuel stjernehimmel V/Peter K.
Peter havde aftenens tema omkring aktuel stjernehimmel, Peter lavede en glimrende gennemgang
af hvad der lige nu kan ses ”der oppe”
Først gennemgik Peter hvilke planeter det pt. er muligt at se og hvor de befinder sig
Peter havde i hans billeder/program taget udgangspunkt i den 6. NOV kl. 2100
Efterfølgende viste Peter en hel del NGC og Messier objekter også her viste han nøjagtigt hvor man
kan se de pågældende objekter
Forum/Eventuelt
Under forum blev der som altid drøftet mange ting og vi drøftede også årets sidste møde
Julemødet MANDAG den 5 DEC Kl. 18:00
Helt efter programmet blev det besluttet at vi også denne gang skal have et STJERNESKUD
Der udsendes senere på måneden en særskilt indkaldelse/tilmelding vedr. julemødet.

8 december 2022
Peter Schrøder

