Formandsberetning 2003
Vi har haft en del at se til i år.
Først foredragene, som Ib har ansvaret for. Det kører – stadig – eksemplarisk, og foredragene er
planlagt et godt stykke ud i fremtiden. Det er også Ib, som tager sig af medlemsnyt vores lille
nyttige blad med de aktuelle nyheder.
Foredragene har omhandlet UFOer og klimasvingninger og vi har haft miniinstrumentmøder og
Merkurpassagen og Marsoppositionen– altså endnu et travlt år for NAFAs medlemmer, herunder
ikke mindst turnusgruppen!
Hjemmesiden er blevet rigtig flot, tak til Hans LethSørensen
Hans er også en af tre NAFAmedlemmer som frivilligt og ulønnet (!) laver kurser. Der kan vist
godt snige sig en enkelt eller to mere ind, men så er der også fyldt op
Helge Selchau holder det andet kursus og Kim det tredje. Der kan læses om dem på hjemmesiden
Jeg skulle sige fra Jørgen Schou, som tidligere har ledet en kikkertbyggegruppe, at han gerne vil stå
for sådan en igen. Vi har nemlig fået nogle fine rør, som egner sig glimrende til tubusser. Jørgen vil
besøge de enkelte kurser og reklamere for det. Tilmelding direkte til Jørgen Schou på 98340292
eller til Ole Fastrup
Mailinglisten ”Pegasus” kører stadig, vi vil gerne have flere tilmeldinger (via hjemmesiden,
foreningen.)
Grupper: CCD og webkamera, ungdoms og turnus!! (nu 25 medlemmer) og måske kan vi
genoplive kikkertbyggegruppen – hygge.
Erik Mollerup har lavet en fin scrapbog – Hvis I har I mere, så kontakt Erik Mollerup
Vi har konsolideret samarbejdet med Vildmosegård. Her har vi et klubhus – som står med varme på!
Det er gratis!! Hvis du vil låne huset til et weekendophold, kontakt Per Rieffestahl
Vi får snart en ny kikkert derud, ”Kaj Kjærs Kikkert” en fin gammel Jägerrefraktor.
Flere NAFAmedlemmer har fået ”Vildmosespaden” og Vildmosegård arbejder seriøst på at blive
en af Danmarks Naturparker.
NAFAbrochuren har fået en ansigtsløftning
Endelig har vi jo fået en medalje. Hvis der er en enkelt af jer, som ikke har set den, står den i
skabet, og jeg er sikker på at nysgerrige kan få spørgelysten stillet – ellers hjemmesiden.
Og når vi nu er i gang med det fine, så prøvede vi at få Aalborg Kommune til at give
kronprinseparret en planetsti i bryllupsgave (Meget originalt og spektakulært, men…)
Af planer for 2004 vil jeg især fremhæve, at vi prøver at skaffe penge til et Halfa filter mere. Det
skal placeres på Vildmosegård. Endnu en gang vil jeg opfordre jer til at begynde at benytte det. Der
er konstant varme på i klubhuset, og vi betaler ingenting for det.
Planetarium, stjernehjul, belysning af kredsene, kurser osv, der er nok at lave!

