Formandsberetning 2008
2008 har for os i bestyrelsen været meget præget af problemer med Urania Observatoriet. Det
vender jeg tilbage til.
For det er vigtigt for os i bestyrelsen, at NAFA betyder Nordjysk Astronomisk Forening for
Amatører.
Og så sent som i aftes diskuterede vi, om vi gør nok for de mange medlemmer, som ikke er i
turnusgruppen eller er beskæftiget på anden vis med Urania Observatoriet.
Det vender jeg også tilbage til.
For vi har i øjeblikket over 100 medlemmer! Det har vi aldrig haft før, så vi håber da, at det er fordi,
vi gør noget rigtigt.
Vores store fremmøde til vores arrangementer med 25 – 30 % af medlemmerne er vist også et flot
fremmøde.
Vores arrangementer foregår jo oftest her, men vi har også faste arrangementer i Lille Vildmose
med vores VLTkikkert i samarbejde med Lille Vildmosecentret.
Observatoriet er blevet malet, og kikkerten er blevet udstyret med en mindre sekundærkikkert. Og
så har vi fået en fast aftale om, at budskadset holdes nede i 2 meters højde med en  to årlige
beskæringer.
Arrangementerne her med foredrag om tirsdagen står Ib Nielsen stadig for, mange tak for det.
Møderne har været:
møde ved Hans i Flauenskjold, et meget velbesøgt og spændende kursus i Vildmosen med Hans
Kjeldsen, et foreningsmøde her om hjemmesiden, et observationsmøde på VLT, et foreningsmøde
her om solformørkelser.
I efteråret havde vi igen besøg af Hans Kjeldsen, som fortalte om exoplaneter, instrumentmøde,
møde i Vildmosen og et foredrag her om vores egen Måne. Endelig har der jo næsten lige været
juleafslutning her.
Vi havde også et samarbejde med Folkeuniversitetet, hvor et bevis for medlemskab af NAFA gav en
halvtredser i rabat på kurser om astronomi.
Sidst men ikke mindst har der været et stort arbejde med at udarbejde tilbud til den totale
solformørkelse i Kina 2009. Der er nu 33 tilmeldte!
Der er også nogle planer om et astroseminar på Ven i 28. 30. august 2009.
Foruden disse foredrag havde jeg den store glæde, at Hovedbiblioteket kontaktede mig ang. et
foredrag om uendelighed. NAFA/Urania var det første sted hun henvendte sig, for ”det kom straks
til at tænke på”, som afdelingslederen på biblioteket formulerede det. Det blev til en lille stand på
biblioteket og to velbesøgte foredrag, som Niels Fruensgaard holdt.
Vores CCDgruppe kører stadig med en tilslutning på mellem 3 og vist max otte.
Og så er der en lille eksklusiv gruppe på to: dobbeltstjerneprojektet, som I også kan læse om på
hjemmesiden.
Så som svar på punkt 1 ovenfor: vi synes da egentlig selv, at NAFAs medlemmer får noget for
kontingentet, men vi er meget lydhøre for jeres ideer!
Som I sikkert ved, er der internationalt astronomiår 2009. NAFA har været med til to møder. Vi
støttede en – måske lidt verdensfjern – ide om et transportabelt observatorium. Det er faldet til
orden med et brag, og pt. ved jeg ikke rigtigt, hvad der forventes af NAFA/Urania.
Jeg har selv brugt meget tid sammen med kunstneren Maria Dubin, som har malet to store
kunstværker, som nu er ophængt på to skoler. I kan læse om det på hjemmesiden, hvor der er

oprettet en særskilt side til det. Malerierne er hver på 2 x 5 meter og er ophængt på Suldrup Skole
og Skørping Skole.
Hjemmesiden administreres stadig af Jesper, og nu nærmer vi os 20.000 hits.
Som et kuriosum kan jeg fortælle, at vi også er blevet kontaktet af en Doktor Jûrgen Reiche, som
fortalte, at han gerne ville modtage en lykønskning, da hans Urania Observatorium i Jena havde 100
års jubilæum. Holger skrev et fint brev, og jeg underskrev det med den flotte titel af
Vorstandsvorsitzender.
Og så er vi kommet på DMIs hjemmeside. Hvis I slår op på dmi.dk er der en rubrik, som hedder
”borgervejr". Der kan I trykke på Aalborg, og dér er Urania Obs. Det er Poul Hansen, som står for
det!
Og nu har jeg lige så stille bevæget mig over til at tale om Urania Observatoriet, som med årene er
blevet en del af NAFA.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft store problemer, som har været meget
enerverende for alle i bestyrelsen.
Vores problem er af økonomisk art. Da dette er en generalforsamling for foreningen NAFA, synes
jeg ikke det er rigtigt at bruge alt for megen tid på det, men sagen kort:
I en årrække har NAFA modtaget et årligt tilskud fra Aalborg Kommune, som NAFA har brugt på
turnusgruppen, på modernisering af Kikkerten og på bygningen. Det har i alle årene været sådan, at
hvis der var større ting, som skulle ordnes, kontaktede vi Aalborg Kommune, som så enten selv
ordnede det eller overlod til os at kontakte et firma, hvorefter Aalborg Kommune betalte regningen.
Ved det ordinære eftersyn i år fik vi at vide, at spindlerne, som bærer og kører hæve/sænkegulvet op
og ned var slidt mere end fabrikantens specifikationer tillod.
Vi indhentede to tilbud og kontaktede Aalborg Kommune, som afslog at betale.
Det har desværre ikke gjort Aalborg Kommune mildere stemt, at vi tog kontakt til Arbejdstilsynet.
Dette gjorde vi for at sikre os, at arbejdet med reparationen af gulvet ville blive udført
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og altså ikke for at drille kommunen!
Der er kommet en række påbud, som skal efterkommes, før arbejdet sættes i gang.
Jeg selv har haft et meget turbulent år, og dette har sikkert også forsinket processen, men som
sagerne står nu, må vi vente på at Aalborg Kommune får ordnet påbudene, før vi kan iværksætte
udbedringen af det egentlige problem.
Vi har ved samme arbejdsgang fundet ud af, at der er problemer med forsikringen af bygningen. Vi
har derfor fremsendt et udkast til en aftale mellem NAFA og Aalborg Kommune, så en lignende
situation ikke opstår igen.
Jeg tror desværre ikke, vi får gang i forevisningerne før til efteråret. Så er det sagt!
Nå, tiden hvor Observatoriet har ligget underdrejet, har ikke været spildt:
Svend Petersen og Jørgen Schou fra NAFA har lavet et fantastisk stykke arbejde med udbedring af
et meget generende slør i ”opnedaksen, deklinationen. De har skønsmæssigt brugt 50 timer til dette
flotte og professionelle arbejde, og jeg vil benytte lejligheden her til at sige tusind tak!!
Ole Fastrup, Aalborg den 27. januar 2009

