Mødereferat fra HAF – møde 15 AUG
Referent: Peter Schrøder
Deltagere: Der deltog 7 personer i mødet, samt et muligt nyt medlem fra Horsens
Anni Siig Rasmussen
Dette første møde i, sæsson 21/22, var indkaldt en månedstid før end vi plejer, men vi blev i
bestyrelsen enige om at nu hvor det rent faktisk var muligt, grundet corona pandemien, kunne det
være fint at samles, velvidende at vi stadig var i udkanten af ferieperioden og det dermed kunne
knibe med tilslutningen.
Alle medlemmer reagerede på mødeindkaldelsen, enten ved at komme eller melde afbud (flot)
Derfor var mødet uden noget Astro fagligt indlæg, men blot var tænkt som et opsamlingsmøde efter
de mange måneders fravær og en planlægning af den kommende sæssons aktiviteter.
Velkomst:
Formanden bød velkommen og glædede sig over at vi nu kunne komme i gang som vanligt
Da vi jo ikke kunne afholde den seneste generalforsamling, (NOV 2020) blev vi enige om at
udsætte valg af bestyrelses medlemmer til den kommende generalforsamling – vi blev ligeledes
enige om at den seneste kontigent betaling droppes og at vi vender tilbage til normalen NOV 2021
Jan har booket lokalerne for 2021/2022
Vi drøftede kort at vi jo har 40 års jubilæum i år – men enedes om at udsætte snakken til vi
begynder at blive nogle flere.
Ny folder om HAF og Planetstien skal også gøres færdig og Jan meddelte at økonomien til begge
foldere var ok.
Program for sæsson 2021/2022
05 September - Min astronomi V/Peter K
03 Oktober - Astronomi og Geologi V/Erik
07 November - Generalforsamling - Åbent emne
05 December - Juleafslutning mm V/Jan og Peter S
09 Januar - Kometer V/Peter S
06 Februar - Min astronomi V/Ole
06 Marts - Exoplaneter V/Jan
03 April - Observatorie ændringer mm V/Martin
08 Maj - Emnet er åbent
12 Juni - Sommerudflugt mm. Dato kan ændres
Eigil havde en 6 tommer MEAD Schmidt Cassegrain med som var til salg (Kr. 2000)
Samtidig benyttede han muligheden for at gennemgå principperne for systemet (fint)
Schmidt Cassegrain
Næste møde: 5 SEP Hovedemne Peter K. - Min Astronomi
Kageordning til SEP mødet: Peter S
17 AUG 2021 Peter Schrøder

