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Forsidebilledet
Nu nærmer vi os det punkt i kredsløbet omkring Solen, hvor vi er tættest på
Mars. Datoen er den 27. januar 2010. Se mere om det på side 7.

Mødet den 12. november 2009
Generalforsamling
Referat fra generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Johnny Odgaard fungerede som referent og dirigent. Der valgtes ingen
stemmetællere
2) Hans indledte mødet, med hvad der her vil blive refereret som
beretningen.
Bestyrelsen havde på sidste bestyrelsesmøde den 1/10 besluttet at ingen af
dem ville stille op igen. I det forgangne år har deltagerantallet til møderne
være meget lavt. Stik mod de forventninger, bestyrelsen var blevet valgt på.
Efterfølgende deltog Hans i et møde for foreningsformændene i Danmark.
Her blev Hans’ beretning om den døende forening ØAA diskuteret. Der
kom mange gode råd og opfordring til at gøre en indsats for at foreningen
ikke døde.
Hans havde på vejen hjem og siden gjort sig nogle tanke. Var
ambitionsniveauet for højt, når vi nærmest forventede udefrakommende
foredragsholdere, var det de rigtige rammer (lokaler)
Efter foreningsformandsmødet havde Hans modtaget brev fra formanden
for Astronomisk Foreningen, som luftede nogle ideer om, at hvis man
nedlagde ØAA, så kunne medlemmerne måske fortsætte som en sektion i
Dansk Astronomiforening. På den måde ville man slippe for bureaukratiet.
Lars Uldall havde forsynet Hans med en fuldmagt til at opstiller sig til
bestyrelsen som kasserer i en ny bestyrelse med Hans og Kristian.
Hvad der ellers er sket i det forgangne år bad formanden os læse i
”Stjerneskuddet”.
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Ovenstående gav anledning til debat. De forsamlede var sådan set ikke til
sinds at nedlægge foreningen, men ville gerne være med til at ændre
konceptet. Der kom en række forslag om aktiviteter, hvor det var medlemmerne, der var aktive. Helt konkret kunne man forstille sig, at en aften gik
med at se på astro-software og hvordan det virkede, der kunne laves en aften
med spektroskopi, der kunne laves diverse lister med medlemmer, der
herved kunne varsko hinanden om observationsaften hos hinanden – uden
at der skulle bydes på det store kagebord.
Pointen i debatten var således sænk ambitionsniveauet, aktivér medlemmerne om de fælles interesser. Meget mere hands on. Flere var endda af den
mening, at foredragene – som alle har været af høj kvalitet - var med til at
jage specielt de meget unge deltagere – der vitterlig har været der – væk. Der
blev også foreslået, at vi arbejdede med at etablere et kursus – FOF/AOF
regi – for kommende amatør astronomer, hvor medlemmerne kunne deles
om foredragsopgaven og udarbejdelse af indholdet.
Kristian meddelte, at han ikke ville fortsætte som redaktør/udgivere af
”Stjerneskuddet” i det nye år. Så der vil kun komme et nummer mere i
forbindelse med julemødet.
3) Regnskab.
Mette havde omdelt regnskab uden revisors påtegning. Denne var dog givet
– men diverse tekniske problem gjorde, at det ikke fremgik af kopien.
Forsamlingen godkendte forklaringen og regnskabet, som udviste et lille
underskud på 476,29 kr.
Se regnskabet på side 6.
4) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
Mette forslog det nedsat til 100 kr., set i lyset af at foreningen har en formue
på over 12.000 kr. og at vi drosler ned på de omkostningskrævende aktiviteter. Forslaget blev vedtaget. Lars Buske Nielsen bliver kontingentfri , da
han fortsat påtager sig rollen som WEB-master.
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6) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og kasserer.
Formand: Hans S. Nielsen, kasserer: Lars Uldall-Hansen og medlem: Kristian Jakobsen
Suppleanter: Anders Chr. Fastholdt og Johnny Odgaard
Revisor: Jørgen V. Enkelund
Revisorsuppleant: Bente Brems Kristensen
Der var enighed om, at foreningen skal have en mere uformel struktur og i
større grad bygge på medlemmernes aktivitet. Det bliver således den nedsatte bestyrelses opgave at komme med et oplæg til neddroslede vedtægter
på baggrund af aftenens debat.
7) Eventuelt.
Kristian ville gerne have lov til at sende evt. informationer per post til de to
medlemmer, vi ikke har mail-adresse på. Det var der ingen reelle indvendinger imod. Endvidere mindede Kristian om næste møde, som er vores
julemøde den 10/12. Husk tilmelding påkrævet af hensyn til indkøb. Endelig udtrykte Anders stor taknemmelig over for det store arbejde Kristian
havde ydet i det forgangne år.
Dirigenten takkede for god ro.
/Johnny Odgaard

Stjerneskuddets fremtid
Som nævnt i referatet holder Kristian som skrivende redaktør, men vi agter at
fortsætte bladet på en eller anden form.
Bestyrelsen
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Månedens himmel
Gældende for december måned.
Beskrivelse delvis fra Sky & Telescope.
Mars finder vi mellem stjernebillederne Krebsen og Løven. Den står i Syd kl. 5
først på måneden og kl. 3.20 sidst på måneden, og den står temmelig højt på
himlen.
Nu begynder vi at nærme os det punkt, hvor vi er tættest på, så mon ikke nogle
af Jer igen i år vil rette teleskoperne mod den og prøve at få et godt foto i kassen.
Mars er i opposition den 27. januar 2010.
Ganske vist synes den ikke så stor på himlen som for år tilbage. Vi husker alle,
da den i 2003 var meget tæt på os. Det kommer den også i 2018, for på grund af
dens signifikante elliptiske bane følger dens nærmeste og fjerneste position i
forhold til Jorden en 16 års cyklus.
I kan læse meget mere om dette i S&T december 2009.
Venus og Merkur er der ikke store chancer for at se i denne måned.
Jupiter og dens måner kan stadig observeres i denne måned, men det er ved at
være sidste udkald for denne gang.
Saturn befinder sig mellem stjernebillederne Løven og Jomfruen. Midt på
måneden står den i SØ mellem kl. 3 og 4. Vi skal frem til marts før vi igen har
den på aftenhimlen i SØ.
Månen bliver fuld 2 gange i denne måned. Den 2. og den 31. december.
Meteorer
Meteorsværmen Geminiderne topper natten mellem den 13. og 14. december.
Måske er vi mere heldige med stjerneskud denne gang end vi var med Leoniderne, der slet ikke stod mål med forventningerne.
KJ
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DECEMBER-MØDET
Torsdag den 10. december kl. 19.30

Jule-hygge-møde
Så blev det jul igen, og i år har vi tænkt os at
diske op med nogle lækkerier/julefrokost, mens vi
bl.a. snakker om klubben og dens fremtid.

Kommende møder
Mødeemnerne for medlemsmøderne i vinteren og foråret 2010
er endnu ikke fastlagt, men datoerne for møderne bliver:
14. januar
Medlemmernes aften med snak omkring bordet om medbragt materiale, astronomiske oplevelser, stort og småt
- samt køb, salg, bytte af medbragte “varer”
11. februar
11. marts
8. april
6. maj
10. juni
Alle møder er som sædvanligt på torsdage kl. 19.30
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