STJERNESKUDDET
MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

Observatoriet i Stilling
Claus Abel er efter nogle års arbejde ved at være færdig med sit teleskop
og teleskopopstilling. Herover kan du se et billede fra artiklen som Claus
har skrevet, og som kommer i næste nummer af Stjerneskuddet.

DECEMBER

2007

ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER
Ole Rømer Observatoriet
Observatorievejen 1
8000 Århus C

www.oeaa.dk

Torben

Bjarne

Formand/Webmaster:
Torben Taustrup
Tagmosevej 21H
8541 Skødstrup
86993467
ttau@tocobs.org

Næstformand:
Bjarne Winkler
Søndermarken 68
8560 Kolind
86156619
bwinkler@post9.tele.dk

Mette

Lars

Steffen

Kasserer:
Mette Christensen
Nedergårdsvej 65C
Skejby
8200 Århus N
86109845

Bestyrelsesmedlem:
Lars Buske Nielsen
Jebjergvej 38, Jebjerg
8870 Langå
86993542
lars@buske.dk

Redaktør:
Steffen Buus
Skejbyvej 103
8240 Risskov
86219535
steffenbuus@stofanet.dk

2

ØAA Generalforsamling torsdag d. 15. november 2007 i
Ole Rømer Observatoriet
Generalforsamling erklæres rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt jf. vedtægterne.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
11.1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
11.2: Formandens beretning
11.3: Kassereren forelægger revideret årsregnskab til godkendelse, og fremlægger forslag til budget
11.4: Behandling af indkomne forslag.
11.5: Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år
11.6: a: Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlem og kasserer.
b: Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
c: Valg af revisor
d: Valg af revisorsuppleant
Genvalg kan finde sted
11.7: Eventuelt
Ved ethvert valg skal afstemning ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker
det.
1.
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Jesper, som vælges uden modkandidater
Stemmetællere vælges senere ved behov
Referent: Benthe tilbyder at gøre det.
2.
v. Torben Taustrup: Der henvises venligst til en yderst detaljeret skriftlig
beretning i Stjerneskuddet. Ved fremlæggelsen fremkom ikke yderligere
tilføjelser.
v. Anders Fasterholdt: Kikkerten har været benyttet af klubben til Sol-aften og
desuden været udlånt til 2 enkeltmedlemmer i en måned af gangen.
Fokuseringen er svær. Anders har forsøgt at gøre noget ved det uden held –
Torben skal være med til at kigge på optikken.
Beretningen er taget til efterretning
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3.
v. Mette Christensen: Der uddeles kopier af det reviderede regnskab.
Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning. Aktiverne udgør knap 18.000 kr.
Et løst budget fremlægges og forsamlingen har ingen indsigelser
4.
Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer: Foreligger på side 11 i
Stjerneskuddet.
Desuden er der jvf referat af Bestyrelsesmøde d. 28. okt. forslag om:
Deling af kontingentet i en medlems-del og en blad-del, så man betaler, hvis
man ønsker bladet tilsendt med post. Man kan gratis få bladet tilsendt som
pdf-fil pr. mail.
Flere foredrag med andre naturvidenskabelige emner end astronomi
At holde auktion over bøgerne i biblioteket (fordi de ikke udlånes)
At medlemmerne præsenteres i bladet med billede, så man nemmere lærer
hinanden at kende (frivilligt)
Deling af kontingent: Bestyrelsen foreslår en deling svarende til det nuværende
kontingentet på 200 kr.: 125 kr. for medlemskab og 75 for at få bladet tilsendt.
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
Registreringen af, hvad hvert enkelt medlem ønsker, foregår ved betalingen,
hvor man selv påfører det beløb, man vil betale.
Forslag til vedtægtsændring for §4:
Det foreslås at fjerne begrebet ungdomsmedlem og at medlemmer under 15 år
kan deltage i møder ifølge med en voksen ikke-betalende.
Bestyrelsen understreger at det ønskes at det er den unge person, der er medlem,
for at det er vedkommende selv, der får tilsendt blade, referater mm. På
forespørgsel er der enighed om, at voksne medlemmer modsvarende kan
medtage børn/unge under 15 år gratis.
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning og med det forbehold at ordene ”og
ungdomsmedlem (under 18 år)” slettes, idet det blot vil forstyrre forståelsen.
Forslag om sletning af §10:
Bestyrelsen understreger, at nuværende æresmedlemmer naturligvis fortsætter
med at være det.
Der fremkommer ingen rigtigt gode argumenter for at bevare §10 og forslaget
vedtages ved håndsoprækning.
5.
Bestyrelsen foreslår at fastholde et beløb på 200 kr., hvis man ønsker bladet
tilsendt med posten, mens man kan nøjes med 125 kr., hvis man modtager
bladet pr internet.
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Forslaget vedtages ved håndsoprækning
6.
Formand: Torben Taustrup modtager genvalg: Valgt uden modkandidater
Næstformand: Steffen modtager ikke genvalg: Bjarne Winkler stiller op: Valgt
uden modkandidater
Bestyrelsesmedlem: Lars Buske modtager genvalg: Valgt uden modkandidater
Kasserer: Mette Christensen modtager genvalg: Valgt uden modkandidat
1. suppleant til bestyrelsen: Kristian Jakobsen modtager genvalg: Valgt
2. suppleant til bestyrelsen: Benthe Kristensen stiller op: Valgt
Revisor: Gunnar Gerning modtager genvalg: Valgt
Revisorsuppleant: Johnny Odgaard stiller op: Valgt
Hele valget er foregået ved håndsoprækning, idet ingen har ønsket skriftligt valg
7.
Eventuelt
Forslag om nedlæggelse af bibliotek og bortauktionering af bøgerne:
Ingen bøger er lånt ud i det forgangne år og de står blot i et skab på Observatoriet.
Forslaget vedtages ved håndsoprækning.
Indholdet i biblioteket kan ses på hjemmesiden. Auktionen vil blive varslet i
god tid og bøgerne kan besigtiges ved møderne.
Mette fortsætter som ansvarlig for biblioteket indtil det er nedlagt.
Forslag om billeder af medlemmerne i bladet:
Det forslås yderligere at der kunne være en beskrivelse af hvert medlems
specifikke interesser.
Forslaget vedtages under forudsætning af frivillighed.
Forslag om at holde foredrag med andre naturvidenskabelige emner:
Forslaget afstedkommer en længere diskussion om formålet med klubben, den
sociale kontakt, mulighed for at skabe kontakter ift hjælp med grej m.v.
Der foregår ingen egentlig afstemning og drages ingen konklusioner, men der
er overvejende ønske om at holde sig til astronomi og nært beslægtede emner.
Redaktøren ønsker jvf referat af Bestyrelsesmøde at forlade sin post. Han laver
dog december- og januarnumrene
Hans har overvejet at overtage, og det viser sig, at Kristian har tilbudt at være
medhjælper.
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Hans overvejer indtil næste møde (Kristian ikke til stede) og tager selv kontakt
til Steffen og Kristian for yderligere information.
Brorfelde-turen blev jvf beretningen ikke til noget: Bestyrelsen opfordrer til, at
nogle menige medlemmer tager sig af den praktiske organisering:
Finde en mulig lørdag
Organisere kørsel i private biler
Tage kontakt til Brorfelde og ……….
Alle bedes overveje at tage initiativet.
Forslag til foredragsholdere:
Peter Bjørnholt om klimaforandringer, tlf. 86938676
Den tidligere leder af Tycho Brahe-observatoriet Anja C Andersen
Andre muligheder:
- at besøge universitetet
- en tur til et sted, hvor man kan prøve at være vægtløs
Det foreslås at sørge for at få vores brochure ud på uddannelsesinstitutioner med
fysik og astronomi, og satse på et fortsat klubliv i modsætning til at have al
kontakt og få al information via internettet.
Højbjerg, d 18. november 2007
Benthe Kristensen

Referat af foreningsledermøde
Lørdag d. 3. november 2007
Der blev ikke afholdt formandsmøde i 2006, Astronomisk Selskab afholdt 90
års jubilæum på den planlagte mødedato.
1.

Velkomst og præsentation af mødedeltagere
Gunnar Tyrsted (KAF) bød velkommen.

2.

Valg af ordstyrer og referent.
Gunnar Tyrsted blev valgt til ordstyrer og Claus Jensen som referent
(begge KAF)

3.

Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser.
Dagsorden godkendt. Der var ingen tilføjelser.
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4.

De 2 sidste års begivenheder i de respektive foreninger.
Her er med stikord kort nævnt de forskellige indlæg.

Præstø:
46 medlemmer
Foreningen er 2,5 år gammel.
Observatorium i privat eje. Renovering andrager et stort beløb.
Problem med accept fra fonde.
Møde af undervisning
Gadebelysning slukkes kl. 0030
Problem med af få de unge til at blive/yde i foreningen.
Måneformørkelser giver socialt samvær.
OBS Salling:
20 medlemmer
NYT /Flytte observatorium, hvor fremtidige møder skal afholdes.
Optage pt. ikke nye medlemmer på grund af pladsproblemer.
Obs. Af komet
Planetstien er godt besøgt.
Skoleklasser undervises ved hjælp af PC.
Deltagere på astro-seminariet fra Silkeborg Højskole var på besøg
Arrangementer på Torvedag
Besøg på Vester Skole i Grenå var stor succes.
Stationsbygningen i Durup bruges til afholdelse af møder.
Tilskud fra kommunen.
Kommunen afholder udgifter på bygningen.
Et medlem, der er scleroseramt har bygget et fuldautomatisk observatorium,
der kan betjenes indefra.
MAF:
100 medlemmer
10 års jubilæum
Nyt skydetagsobservatorium med en 10” Meade
Teknikgruppe
Teleskopgruppe
Brande – forevisning
Tilskud fra Tuborg Grønne fond
Tipsmidler samt den lokale Sparekasse.
Foreningen har købt et teleskop til 20,000 kr. Der er kommet fondsmidler
34,000 kr. til observatoriebygning.
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NOVA:
240 medlemmer
Foreningen er 7 år gammel.
Eksterne foredragsholdere
Planner om at flytte observatorium til Krogerup Højskole.
Store forventninger med flytningen.
Brorfeldes Vennekreds:
Bruger astronomiens hus.
Lejekontrakt på Mediankredsen kr.: 15000,00 årligt
Ombygget Mediankredsen bruges også til mødelokale
Ca. 50 besøgende
Afholdelse af studiekreds
Afholdelse af instrumentaftener
Robotteleskop, ved ikke klare nætter at koble sig op på f.eks. ”Rent a
telescop” / Australien.
Særarrangementer for folkeuniversitetet,
Afholdelse af Maraton foredrag 1.dec.
Østjysk:
Der bruges foredragsholdere. Når disse holder deres foredrag bliver der ikke
tid til socialt samvær.
Der ønskes mere tid til socialt samvær.
Bestyrelsen trækker hele slæbet.
En del foredrag uden relation til astronomien. Herunder:
En folkeskolelærer har været og holdt foredrag om et solkomfur. Galathea 3,
Sufoi.
En 80mm kikkert til udlån blandt medlemmer.
Foreningens bibliotek benyttes ikke særligt meget, planer om nedlæggelse af
dette.
Klubblad, nedsættelse af kontingent ved ikke udsendelse af dette.
Planlagt tur til Brorfelde.
Lidt problem med adgang til observatoriet.
NAFA:
Man planlægger en istandsættelse af Urania kikkerteren.
Udlån af 6” Newton samt en 4” Aldi kikkert.
Medlemmernes bruger egne kikkerter, frem for at komme til foreningens
møder.
Forvisningsgruppe tilknyttet observatoriet.
CCD gruppe 8-10 medlemmer.
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Foto af dobbelt stjerner for at sammenligne med tidligere fotos.
Vildmosens observatoriet ligger dejligt mørkt ved Vildmoses naturcenter.
AFFS:
Planetsti med størrelse forhold med hensyn til planeter, placeres på hangar.
Aktiv på Avnø, der har dog været store oversvømmelser.
2 møder om måneden.
30 medlemmer.
AFKB:
75 medlemmer
15 års jubilæum
Afholdelse af observations aftener hos medlemmer, op 15 fremmødte på en
enkelt aften.
Afholdelse af udflugter.
Lokale foredrag, bl.a. Køge bibliotek og Greve bibliotek
Afholdelse af Stevns træf, stor tilstrømning.
Fondsmidler til H-alpha filter
AS:
632 medlemmer mindre tilbagegang
Afholdelse af 90 års jubilæum 2006
Afholdelse af foredragsrækker sammen folkeuniversitetet.
Problem med at holde på unge i foreningen
Anja Andersen er kommet med i bestyrelsen
KAF:
Månedsmøder afholder på Rundetårn, idet Planetariet har inddraget den lille
sal til 3-D biograf.
Medlemsmøder afholdes på Kroppedal.
Fortovsastronomi afholdt i ZOO, sporvejsmuseet, Rådhuspladsen samt med
Vej & Park, Københavns Kommune.
165 medlemmer.
Har samme problem som andre med at holde på de unge.
Deltaget i opstarten af ”Børn af Galileo” på Bellahøj Skole.
5.

Evaluering af Astronomiens dag år 2006/2007, såfremt denne har
været afholdt.
OBS Salling: TV Vest d. 29. marts 2006
Køge Bugt: Greve Gymnasium
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6.
Astronomiens dag år 2008.
Forslag til lørdag d. 29. marts, hvor der er planer om, at slukke lyset bl. a. i
København 1 time. Forslag fra Camilla og Michael.
KAF tager kontakt til TBP om eventuelt pressemeddelelse.
7.
Astronomiens år 2009, forberedelser af diverse arrangementer.
Jens Carlsen er med i komiteen.
Der har været afholdt et første møde d. 14. september 2006
Der afholdes nyt møde den 17. januar 2008, kl. 16.
Der afholdes nyt møde d.17 Januar 2008.
Evt. ARRANGEMENTER:
KAF: Fortovsastronomi.
Præstø: Galileo kontra nutiden
8.

Instrumentmøder afholdte og planlagte.

Sjællandsk Astrodag 2007 blev afholdt af NOVA Kronborg.
Afholdelse af Sjællandsk Astrodag 2008 afholdelse i Præstø
ØSTJYSK: Astrofototræf 2007
Køge Bugt: Stevns træf 1. weekend oktober 2008
9.
Afholdelse af foreningsledermøde år 2008.
Næste møde afholdes hos Brorfeldes Vennekreds med Hans Jørgen Fogh
Olsen som vært.
Mødet afholdes lørdag d. 8. nov. 2008.
10.
Eventuelt.
Mindre foreninger med lille økonomi har svært med at komme til
formandsmøde.
Mangler også argumenter for deltagelse. Dette kunne være, at få lidt at vide
omkring de andre foreninger samt det sociale samvær.
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Referat fra klubmøde d. 15. november 2007
Siden sidst.
Anders havde en hilsen med fra vores gamle formand, Elisabeth. Han havde
mødt hende i Brugsen i Malling. Elisabeth havde støttet sig til krykker, og hun
fortalte, at hun d. 1. august 2006 var blevet ramt af en hjerneblødning og i 23
dage havde ligget på intensivafdelingen og direkte havde været i livsfare.
Herefter havde hun ligget en måned på neurologisk afdeling på
Kommunehospitalet og
derefter 2 mdr. på Hammel Neurocenter til
genoptræning. Dette var en chokerende oplysning at få for os alle – ingen havde
tilsyneladende tænkt over, hvorfor Elisabeth pludselig stoppede med at komme
til klubmøderne.
Herefter blev der talt om komet Holmes. Torben viste billeder fra TOC
Observatory hjemmesiden, og Hans viste også nogle billeder som han havde
taget af kometen. Kometen er den klareste i ti år, så den fik en del opmærksomhed. Mogens fremviste herefter en lille sekvens af en planetoideokkultation
som han havde lavet tidligere på året. Man kunne tydeligt se at stjernen som
planetoiden skulle passere foran forsvandt et kort øjeblik. Det var lykkedes for
Mogens at lave en ret præcis tidstagning af begivenheden.
Torben kunne berette om det nylig afholdte formandsmøde. Det var foregået i
Kroppedal Museet. Referat sendes i bladet.
Brorfeldeturen der ikke blev til noget. Torben efterlyste personer der vil
arrangere en tur til Brorfelde til næste år. Ingen meldte sig, men der er mulighed
for at melde sig ved et kommende møde.
Julemødet. Husk at have spørgsmål med til julequizzen. Vi praktiserer samme
quizzform som sidste år.
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DECEMBER-MØDE
Torsdag den 13. december kl. 19.30
Det store jule- hygge- og quizemøde
Husk at medbringe udover dit gode julehumør et par eller nogle
spørgsmål til quizen.

Fra julemødet i 2006. Det må have været
mens quizen kørte, for der er stor koncentration at spore i flere af medlemmerne.

KOMMENDE MØDER
Torsdag den 10. januar
Torsdag den 14. februar
Torsdag den 13. marts
Torsdag den 10. april
Torsdag den 8. maj
Torsdag den 12. juni
Sommermøde i juli ?

Deadline for indlæg er fredag den 21. december

