Formandsberetning 2007
Året 2007 har været et roligt år bortset fra et dødsfald, som har ramt mange af os hårdt. Helge
Selchau er død af kræft.
Der er følgende grupper i gang:
CCD gruppen, hvor vi jo gerne skulle få nogle fine Marsbilleder  og hvor det kunne være skægt at
fotografere Sirius B... Det prøvede vi faktisk i søndags!
Dobbeltstjernegruppen, som består af to...
Turnusgruppen, som nu har to piger med:) Igen en stor tak til jer! Det er jer, som gør Urania
Observatoriet til Danmarks suverænt bedste folkeobservatorium.
Jeg kan nævne, at jeg talte med en formand for et af landets andre store observatorier. De har mange
flere medlemmer end vi har i NAFA, men kun 6 fremvisere! Vi er godt 20 fremvisere  ud af knap
100 medlemmer!!
Der er efterhånden kommet en del udskiftninger, idet der faktisk kun er fire tilbage af de, som
startede. Det gør såmænd ikke så meget  så længe vi blot kan få ført stafetten videre! Og det kan vi
tilsyneladende! Tak for det!
Hjemmesiden er blevet et hit. Vi passerede nr. 10.000 i år. Vi havde en lille konkurrence med at
ramme hit nr. 10.000. Jeg vandt  trods ihærdig indsats  ikke!
Læs den nu! Der kommer stadig nye oplysninger! Senest om Max Payly, idet vi er kommet i
kontakt med en efterkommer af ham, som har lavet en fin præsentation. MP var jo ham, der sleb 10"
objektivet  deroppe, I ved...
En stor tak til Jesper for arbejdet med at administrere hjemmesiden! Jesper er især stolt af, at nafa
kommer ind på førstepladsen, når man googler på nafa  internationalt. Vi er det første forslag ud af
536.000 hits!!
Prøv selv, det er ret morsomt at se, hvad NAFAs fire bogstaver kan betyde!
Og så vil jeg da fortælle til de af jer, som ikke ved det, at der er lavet en fin TV udsendelse  og en
radioudsendelse  som kan ses via vores hjemmeside. Der er desværre lidt navneforbistring, men
mon ikke I kan genkende de medvirkende?
Aalborg Kommune:
Det årlige tilskud fra dem er uændret.
Observatoriebygningen bliver malet om i løbet af 2008. Malingen er skallet af, og entreprenøren
skal lave det om. Aalborg Kommune stod  og står  for dette. De har også tilbudt at male herinde,
hvor der trænges.
Jeg nævnte sidste år, at vi havde planer om, at planetstien skulle udvides, syntes vi. En pendant til
vores planetsti skulle ligge på Tasmanien. Så passer afstanden til den nærmeste stjerne. Vi
kontaktede Aalborg Kommune. Deres svar var, at ideen var spændende, men ideen ville medføre en
udvidelse af antal venskabsbyer, og det var der ikke råd til efter kommunesammenlægningen.
Meget ærgerligt! Ud med Nibe, Hals og Sejlflod:o)
Vi er blevet kontaktet af en berømt kunstner  tror jeg  Maria Dubin. Hun skal lave et eller andet
astronomisk for Aalborg Kommune. Vi skal så vise hende stjernehimlen  set fra Aalborg... :o)
At hun er blevet bedt om at lave opgaven, synes jeg fortæller, at vi i NAFA gennem Urania
Observatoriet har en  undskyld  høj stjerne ved Aalborg Kommune!

VLT:
Vores kikkerter i Vildmosen har fået nyt liv, da det er lykkedes os at få fjernet store dele af den
bevoksning, som totalt ødelagde udsynet.
Vi har også fået en ny fremviser derude, som vi håber på  på sigt  kan øge hyppigheden af
forevisninger derude. Det er stadig lidt usikkert, hvad det ender med.
Som eksempel på hvad vi også arbejder med i bestyrelsen:
• Det er planen, at lyset bliver slukket i storbyer overalt  på verdensplan  den 29. marts
2008. Vi har kontaktet Aalborg Kommune, som har meddelt, at gadebelysningen ikke bliver
slukket. Vi har derfor besluttet, at vi ikke vil medvirke med fortovsastronomi og åbent hus
her i Urania Observatoriet
• Aalborg Kommune vil gerne have andre ind i vores klubhus i biblioteket. De vil også gerne
have biblioteket flyttet. Det første er vi forsigtigt imødekommende overfor  det er vi
bestemt ikke overfor tanken om at flytte biblioteket!
• De gamle planetarieplaner rumsterer lidt  men der er underskud på Aalborg Kommunes
budget på 150 mill. kr, så...
• Astronomiår 2009, vi er med i styregruppen
• Samarbejde med de andre astronomiforeninger i landet
• Foredragene, som jo er en stor del af NAFA
• Lettere betjening af Urania Kikkerten og løbende opdatering af tilbehøret
• Vedligeholdelse af Kikkert og bygning
Og så et hjertesuk  en gentagelse fra sidste år: antallet af medlemmer i NAFA. Vi ligger konstant
lige under de 100 medlemmer. Og som nævnt indledningsvis har vi et meget højt aktivitetsniveau.
Vi tilbyder gratis udlån af kikkerter, I kan komme til turnusaftenerne, der er foredrag, men vi hører
ingenting fra jer...?
Hvis I har ideer til, hvordan vi kan få flere medlemmer, vil vi meget gerne høre det. Også hvis der
er noget, I synes, vi kan gøre bedre!
Et eller andet sted kan vi jo bare sige, at det er sådan det er. Det der generer os i bestyrelsen er, at
der er så stort frafald af nye medlemmer. Kan vi gøre noget her??
Eller er det bare volumensyge, vi har, at vi gerne vil vokse? Tænk over det og snak med os i
bestyrelsen!
Jeg vil gerne her opfordre til, at vi fx i turnusgruppen fortæller, at alle uanset viden om astronomi er
meget velkomne i vores forening!
Til slut vil jeg reklamere for vores astronomikursus, som foregår på Vildmosegård 29. 2. og 1.3.
Temaet er astronomi for begyndere, men jeg vil love jer, at vi alle kan få noget ud af det!
Det er gratis for NAFAs medlemmer. Der er mulighed for overnatning, men sengene er besat.
Tilmelding via hjemmesiden  vi kan ordne det efter generalforsamlingen, hvis der er nogle, der
gerne vil have det! Der er p.t. 18 tilmeldte, og der er plads til ca. 40
Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for endnu et år med et godt samarbejde i en rigtig god
atmosfære!
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