Formandsberetning 2009
Da jeg stod her for et år siden indledte jeg med at sige, at ”for os i bestyrelsen har året
2008 været meget præget af problemer med Urania Observatoriet.”
Det har desværre i endnu højere grad gjort sig gældende i 2009! Dette har betydet, at
vi har aflyst flere arrangementer og forevisninger i Det Internationale Astronomiår
2009.
Men vi har da haft nogle møder:
Foredrag og møder:
Først fortalte Jørgen Schou om den reparation af sløret i deklinationen, som han og
Svend Petersen har udført. Jeg hørte det ikke selv, men jeg har fået fortalt, at det var
både spændende og oplysende. Jeg har også fundet ud af, at reparationen virker! Så
mange tak for det til jer begge!!
Så var der observationsmøde ved Hans og Runa i Flauenskjold. Selv om I er flyttet,
er det stadig rigtig hyggeligt at komme op til jer! Så også tak for, at I fortsat åbner
dørene for os.
Marts: et temmelig teknisk foredrag om mørkt stof ved Ole Bjælde, IFA,
Århus Universitet.
28. marts var der åbent hus i Vildmosen, hvor vi/I jo har et par fantastiske kikkerter!
Vi var totalt 40 – 50 den aften.
April: Foredrag om kikkertens historie ved Kurt Møller Pedersen, IVS,
Århus Universitet.
September og oktobermøderne blev aflyst grundet reparationer.
Til gengæld havde vi et offentligt møde på Vildmosecentret den 24. oktober, hvor der
var foredrag og åbent hus. Det var dagen, som var udnævnt til dagen for
astronomiåret 2009. Der var skønsmæssigt 100. Der var tre glimrende foredrag: Hans
Leth-Sørensen om glæder ved amatørastronomi, Per Rieffestahl om Tycho og Hven
og Kim Lang om Ole Rømer og hans arbejde som medførte konstateringen af lysets
hastighed.
Urania Observatoriet havde lukket.
Novembermødet blev aflyst.
Men…
Juleafslutningen med æbleskiver og gløgg turde vi ikke aflyse.
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Urania Observatoriet
Jeg har tidligere skrevet en længere redegørelse for, hvad der har været i vejen med
Observatoriet i ”Meddelelser til medlemmer af NAFA”, efterår 2009.
Det vigtige er selvfølgelig, at nu er det i orden.
Men jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor det har varet så længe, og hvad der er lavet.
Sagsforløbet op til arbejdet, som påbegyndtes i slutningen af september 2009, er som
sagt beskrevet tidligere.
Her har jeg bl. a. skrevet, at vi har haft møde med den daværende rådmand Henrik
Thomsen. Vi har også talt og mailet med vores kontaktperson i Kulturforvaltningen,
Holger Høst, vi har skrevet et langt brev til kulturudvalget, vi har haft artikler i
Aalborg Stiftstidende, men situationen var totalt fastlåst: bestyrelsen mente ikke det
kunne være rigtigt, at vi skulle stå for forevisningerne og samtidigt betale
reparationer på Aalborg Kommunes ejendom. Mens Aalborg Kommune på den anden
side fortalte, at de ikke havde flere penge. Som Holger Høst formulerede det: ” I må
forstå, at I konkurrerer med skoler, hjemmehjælp mm”.
Så situationen var fastlåst.
Løsningen kom med tiden. For da der var gået et år uden forevisninger, stod der
penge på Aalborg Kommunes konto. Penge, som var øremærkede til Urania
Observatoriet. Penge, som var tilbageholdt, da Observatoriet var lukket.
Penge, som kunne bruges på håndværkere. En lille snedighed her er, at da Aalborg
Kommune betalte regningen, var beløbet fritaget for moms.
Så håndværkerne gik i gang.
Langt det meste af arbejdet er usynligt, herunder ”synderen” – snekkemøtrikken. Men
en af de tre nedslidte møtrikker har vi udstillet.
I kan også se afskærmningen af de to motorer og tandkransen, som drejer kuplen
rundt og den ekstra motor til at åbne den nederste luge, som vi fik sat på ved samme
lejlighed.
Der var en del papirarbejde:
Der fandtes ingen statiske beregninger af hæve/sænkegulvet.
Det klarede Niels Fruensgaard.
Der var ingen journal.
Det klarede Jørgen Schou.
Arbejdstilsynet skulle have tilbagemelding.
Det klarede Holger Høst.
Desuden praktiske opgaver:
Der skulle laves en elevatortest.
Det klarede Hans Jørgensen.
Bagefter skulle der gøres rent.
Det klarede turnusgruppen.
Tak for det!!
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Summa summarum: Det har varet længe, fordi der ikke var penge til reparationen.
Det der er udført er:
afskærmning af bevægelige maskindele og andre sikkerhedsforanstaltninger, to nye
motorer til den nederste luge, udskiftning af spindelmøtrikker, påsætning af
manchetter om spindlerne, omprogrammering af PLC-styring til hævesænkegulvet,
nye styrebokse samt diverse papirer og test til Arbejdstilsynet.
Beløbene interesserer jer måske:
VA-teknik, som stod for elarbejdet:
Thomsens Maskinfabrik, smedearbejdet:
I alt excl. moms:

kr. 46.000,kr. 100.490,82
kr. 146.490,82

Da vores normale tilskud er ca. 160.000,- er det da meget godt ramt!
Men vi havde selvfølgelig mange andre udgifter.
Vi har jo Svend til at ordne regnskabet. Det kommer straks.
Men disse penge har ikke været ind over NAFAs regnskab.
Vi har ikke modtaget ovenstående regninger – bortset fra at jeg har attesteret dem -,
men vi har altså heller ikke modtaget tilskud fra Aalborg Kommune i 2009!!
(Vi har fået en sjat penge fra Aalborg Kommune i år!)
Vi regner med snarest at få et møde med Aalborg Kommune, hvor vi skal have klare
retningslinjer for det fremtidige samarbejde, så en lignende situation så vidt muligt
undgås.
Vi har stadig ikke mange arrangementer tirsdag/torsdag og overvejer pt. om vi blot
skal lade tiden gå, eller vi skal fyre penge af på annoncer.
Per Rieffestahl og jeg har lige været i fjernsynet. Det kan være, det er derfor, folk
holder sig væk…!
Udsendelserne kan selvfølgelig ses via vores glimrende hjemmeside!
Her kan I også se billeder af reparationen!
NAFA
Men et medlemskab i NAFA drejer sig jo ikke kun om den her bygning!
Og vi vil blive meget ærgerlige over det, hvis I bedømmer NAFA ud fra året 2009,
hvor Urania Observatoriet har været lukket det meste af tiden – og hvor vi som
tidligere sagt har været nødt til at aflyse flere foredrag.
NAFAs arrangementer med de jævnlige foredrag, udsendelse af nyhedsbrev,
hjemmeside, arbejdsgrupper, VLT, udlån af kikkerter, socialt samvær, og - for nogles
vedkommende –solformørkelsesrejser senest til Kina - er vel grundene til, at
hovedparten af jer er medlemmer.
Samarbejdet med Folkeuniversitetet betyder, at I kan få rabat til nogle af foredragene.
Der kører fast nogle spændende FU-foredrag i Århus og København. Vi har i flere år
arbejdet på at få dem til Aalborg – det er endnu ikke lykkedes, men vi giver ikke op!
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Vi er stadig ca. 100 medlemmer i foreningen og to arbejdsgrupper: computerstyring
af kikkerter mv. og CCD-gruppen samt selvfølgelig (!) turnusgruppen.
Endelig har Urania Observatoriet og NAFA haft månedlige indlæg i Aalborg
Stiftstidende fra februar til årsskiftet, skrevet og redigeret af Per Rieffestahl og med
billeder af bl. a. Verner Olsen.
Og så er der jo VLT-kikkerten, som jeg nævnte tidligere. Det hus, som I kan låne frit
og kvit og gratis, står stadig praktisk talt ubenyttet hen – med varme på konstant.
Altså, I har et gratis hus i hjertet af et af Danmarks mest spændende steder. I behøver
ikke engang at bruge kikkerterne derude!
Det får en ende. Vi har fået at vide, at huset skal benyttes af skoleelever måske
allerede fra efteråret 2010. Så det er nu!
Vi beholder observatoriet derude, men klubhuset er ikke mere ”vores” efter
sommerferien!
Fremtidsplaner:
Hvert år afholdes der et møde med formændene for de amatørastronomiske
foreninger i hele Danmark. I år var det her i Aalborg. I praksis i Golfhuset.
Ved mødet foreslog jeg et tættere samarbejde mellem foreningerne.
Der er derfor blevet nedsat en arbejdsgruppe på seks mand, som skal mødes igen til
marts.
Indtil videre har vi talt om Knudepunktet som et fælles blad for amatørastronomerne.
Der bliver sandsynligvis tilbudt plads på Astronomisk Selskabs server til alle de
foreninger, som ønsker deres hjemmeside lagt der. (NAFA er allerede i gang!)
Endvidere skal der være adgang til alle foreningers faciliteter og foredrag gennem
medlemskab af en af de tilsluttede foreninger.
Det er meget nyt det hele, så hvis I har ideer, vil jeg meget gerne høre dem!
Astronomisk Selskab vil meget gerne være Foreningen, altså med stort F. Det tror jeg
ikke, det ender med.
Men hvad det ender med, ved vi ikke pt. Det er jo det, der gør det spændende!
Beretningen her bliver lagt på www.nafa.dk snarest
Ole Fastrup, januar 2010
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