Mødereferat HAF-møde 4 SEP
Referent: Peter Schrøder
Mødedeltagere: der deltog 6 medlemmer i mødet (4 afbud)
Dagsorden:
Velkomst
James webb teleskopet v/Martin
Generalforsamling i Paraply organisationen
Eventuelt
Velkomst:
Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen
Der var til opstartsmødet mange afbud (rejseaktivitet) hvilket adstedførte en
snak om primo SEP er lige tidligt nok til opstart af sæssonen
Dette drøftes i løbet af sæssonen
Aftenens hovedemne v/Martin: James weeb Teleskopet
Martin holdte et glimrende indlæg om hele fasen fra ide til det opsendte rum teleskop,
understøtte af masser af billeder.
Martin gennemgik hele fasen med opbygning af teleskopet – de utroligt mange problemer
og de gentagne udsættelser , mange mange år – samt det forhold at projektet var sat
økonomisk
til ca. 500 mio dollar men endte med mere en 10 mia dollar - noget af en opskrivning
Martin sluttede sit indlæg med at gennemgå selve opsendelsen og kalibrerinen af de 18 spejle
og viste til sidst de billeder man frigav første gang man brugte alle 18 spejle.
Generalforsamling i Paraply organisationen:
Formanden havde i sommerens løb været til generalforsamling og følgende punkter blev
gennemgået.
Så snart økonomien tillader det skal vi havde skiftet nogle af vinduerne på øverste etage
Der er problemer med hjulene på stolene i mødelokalet – de er ved at være så slidte at de
begynder at ødelægge gulvet.
Et af bistaderne havde i løbet af sommeren sværmet (bierne flytter hjemmefra) dette havde
givet andledning til at nogle af forældrene i børnehaven havde udtrykt bekymring for
børnene, men
iføle eksperterne udgør sværmende bier ikke noget problem og de var da også blevet bragt
hjem igen
Kontingentet blandt paraply organisationens medlemmer er fortsat til 10 kr. pr. medlem.

Eventuelt:
I år den 11 november er det 450 år siden Tycho Brahe så det han troede var en ny stjerne
(var i virkeligheden en supernova) hans observationer gav anledning til at han skrev bogen
”DE STELLA NOVA” den nye stjerne
Hændelsen blev drøftet og debateret en del.
Til næste møde den 2 oktober er der egentligt ikke planlagt noget emne, så derfor blev vi enige
om at det kaunne være meget passende at lave en observationsaften (håber på klart vejr)
Samtidigt kunne vi godt tænke os at vore medlemmer tog noget af deres udstyr (nyt som
gammelt)
med til fremvisning og forklaring
Skulle man have noget man gerne vil sælge kunne man jo også prøve at taget det med.
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