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BERETNING 2019 – 2021. 

Min beretning dækker 2 år idet vi pga Corona ikke kunne holde generalforsamlingen i november 2020. 

Alle foreningsmøder i perioderne marts til august 2020 og november 2020 til august 2021 blev aflyst. Det betød 
at en række foredrag ikke blev afholdt, julefrokosten og sommerudflugten blev aflyst. Idet hele taget var 
foreningens aktiviteter på vågeblus i den forgangne periode. 

Den 27. september 1981 blev der afholdt stiftende generalforsamling for HAF, Så vi har netop haft 40 års 
fødselsdag!! Den 24.september 2011 blev Planetstien indviet: Så det har netop været en 10 års fødselsdag! 

Det bør da fejres!! 

Efter forrige års generalforsamling kunne vi arbejde videre i bestyrelsen med Erik W. som kasserer, Søren A. som 
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 november 2019 til nu: 

  
En række spændende foredrag blev afholdt i perioden: 
 
 Månen og månelandingen for 50 år siden. 

Om klubbens historie. 

Hales observatorium 

Jupiter 

Heliosfæren. 

Sorte huller. 

Astronomi programmer. 

Saturn 

Mit observatorium. 

Astronomi og geologi. 



Køb salg bytte! Auktion over medlemmernes tilovers blevne udstyr. 
Vi har jo besluttet at vi en gang pr. sæson vil lave et sådant arrangement . Forhåbentlig kan det lade sig gøre i 
løbet af  det næste år! 
 
Clear Skyes har der ikke været meget af  i 2019/21 så vi har desværre ikke afholdt observationsaftener. 
Forhåbentlig kan den kommende sæson blive bedre på dette punkt! 
 
 
 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!  
Der har været grafitti på enkelte af  planeterne. Afrensning er foretaget af  Peter K og Erik S. Tak for det. 

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 samarbejdet. 
 
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! 


