Formandsberetning 2010
Årets gang, om NAFA:
Vi er nu 87 medlemmer i NAFA. Det er en lille tilbagegang i forhold til tidligere. Vi har jo været oppe på
100.
Hans Leth- Sørensen har holdt et minikursus i brug af planetarieprogrammet ”Stellarium” og har holdt et
kursus i ”astronomi for begyndere”. Begge kurser var en stor succes med Hans som den meget dygtige og
behagelige lærer!
Poul Hansen har startet kurset ”Himlen i andet Lys”, hvor vi to gange har været under Vildmosens
stjernehimmel. Det har været fantastisk spændende, og jeg håber, kurset vil fortsætte! Der er plads til flere!
Niels Fruensgaard har været formand for en gruppe, som arbejdede med ETX og lignende Go-To kikkerter.
Der var vist fem-seks medvirkende og jeg har hørt, at det var hyggelige og konstruktive møder.
Vi har haft flg. foredrag:
”Hvor er E.T?”, et foredrag med Jens Ejsing fra NAFA. Desværre kom Jens ikke med svaret, men foredraget
var rigtig godt og underholdende!
To møder med instrumenter i højsædet, først her i Observatoriet og derefter i Mosen. Førstnævnte meget
velbesøgt. Det sidste med kun 6-7 medlemmer grundet dårligt vejr.
I november var Hans Leth-Sørensen igen på banen. Denne gang med foredraget ”Glæder ved
amatørastronomi”. Jeg kunne ikke være her den aften, da det blev afholdt på Mariannes fødselsdag. Dårligt
planlagt, men jeg havde hørt det én gang, og jeg ved derfor, at det var et rigtig godt foredrag med
kammeratskabet som centrum. Netop det, som jeg synes, det hele handler om.
Slutteligt havde vi juleafslutning, som Hans Christensen atter engang stod for. Jeg tror, Hans har holdt
juleafslutning for os siden NAFA blev startet. I så fald skulle det være siden 1969. Jeg er sikker på, der har
været juleafslutning i alle årene med Observatoriet. Det er siden 1988. Skal vi ikke give Hans en hånd for
det?
Det årlige foreningsledermøde, hvor formændene for de amatørastronomiske foreninger mødes, blev startet i
1980’erne med det første møde i Fredericia. Her var jeg med, og jeg foreslog dengang et tættere samarbejde
mellem de amatørastronomiske foreninger i Danmark. Det fik jeg mange skæld ud for!
Jeg gentog mit forslag ved foreningsledermødet i 2009 i Aalborg. Efter foreningsledermødet i 2010 bliver
det til noget!
Som idémand til dette var jeg med i en styregruppe, som skulle komme med konkrete ideer til, hvad
samarbejdet egentlig skulle gå ud på. Det bliver noget nok noget med fælles økonomi styret af Astronomisk
Selskab og udgivelse af et blad.
Bladet bliver sandsynligvis en udbygning af Kvant. Til gengæld stopper Knudepunktet.
Jeg har meldt mig ud af styregruppen, da den arbejder meget teoretisk. Der vil nok komme et samarbejde i
stand mellem flere amatørastronomiske foreninger i Danmark under Astronomisk Selskabs ledelse i de
nærmeste år. Det vil sikkert ske uden NAFAs medvirken. Dette grundet vores økonomi, som jo er meget

knyttet til Urania Observatoriet.
Først på året blev vi opfordret til at deltage i Dark Skies arrangementet den 8. september 2010. Det blev
desværre aflyst, da arrangørerne havde kigget på vejrudsigten. På trods af vejrudsigten var det fint klart hele
natten.
Vi har igen i år haft samarbejde med Folke Universitetet, et samarbejde som betyder, at et medlemskab af
NAFA giver en betydelig rabat ved FUs foredrag.
Vi har et spirende samarbejde med Naturvidenskabelig Forening, Nordjylland. At de - iflg, deres hjemmeside
- beskæftiger sig med astrologi, afskrækker skam ikke os!
Vi har fået et Zeiss Tessar fotoobjektiv foræret. Det er istandsat af Astro A/S og fungerer perfekt, bortset fra
den lille detalje, at det er umonteret. Men mon ikke det er en opgave for kikkertbyggegruppen? Jeg kan da
sagtens se objektivet i forbindelse med et CCD-kamera.
Vi har også fået en 8” SCT, som er til gratis udlån. Vi fik den forærende af Aalborg Kommune, som tidligere
havde fået den forærende af en person, som købte en 16” – kikkert, og som så syntes, at en 8” var overflødig.
Og da NAFA havde undervist folkeskolelærere i undervisning af 8”-, syntes Aalborg Kommune, at NAFA
skulle have denne fine kikkert.
”Vores” klubhus ligger stadig stort set ubrugt i Lille Vildmose. Nu lukkes der for varmen om vinteren. Vi
overvejer at sætte et elvarmeapparat op.
Årets gang, om Urania Observatoriet:
Den seneste reparation er ”Store Lem”, som vi kalder den – i modsætning til ”Lille Lem”, som vi skam også
har.
”Lille lem” blev repareret sidste år og kører nu fint både op og ned. Store Lem kan nu det samme med lidt
mere spektakel og større anstrengelser. Sådan ér det jo – med alderen! For Urania Observatoriet er nu 23 år
gammelt - to år fra 25 års jubilæum. Det er en teknisk meget kompliceret bygning, som er dyr at
vedligeholde. Dét er ikke rigtig trængt ind ved Aalborg Kommune. Hele bestyrelsen har været med til to
møder med Aalborg Kommunes mand i kulturforvaltningen, Holger Høst, hvor vi diskuterede Urania
Observatoriets økonomi og det fremtidige samarbejde mellem Observatoriet og Aa. K. Vi vil gerne have en
skriftlig aftale med en præcis ansvarsfordeling og har tidligere fremsendt et forslag til Aalborg Kommune. Vi
har ikke hørt noget, men den seneste reparation med Store Lem har Aalborg Kommune betalt, så mon ikke
alt løser sig.
Hans Christensen har malet observatoriet. Det har Hans gjort i mange år nu. Der sker det, at der kommer et
brev fra Aalborg Kommune, hvori de fortæller, at der i år er afsat penge til maling af observatoriet. Så går
der to måneder, hvorefter der kommer et nyt brev: Det er fra Aalborg Kommune, som fortæller, at de,
grundet besparelser, desværre ikke kan male observatoriet i år. Sådan har det været i mange år nu!
Så er det, at Hans træder til. Tak for det, Hans!

Et eller andet sted er det symptomatisk for den måde, Aalborg Kommunes og NAFAs samarbejde har
fungeret på siden Observatoriets oprettelse: Aalborg Kommune vil gerne, men der er ikke råd. Urania
Observatoriet er i pjecerne om Aalborg Kommunes kulturudbud, men det er stadig svært at finde den rigtige
økonomiske kasse. Urania Observatoriets årlige tilskud er blevet noget reduceret, men bestyrelsen mener, vi
kan holde skruen i vandet!

Jeg træder tilbage som formand nu og udtræder samtidig af bestyrelsen. Det gør jeg i utide! Jeg er ikke på
valg i år. Jeg har alligevel valgt at træde tilbage nu. NAFAs vedtægter er sådan, at bestyrelsen konstituerer
sig selv. Det betyder altså, at generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Det er herefter bestyrelsens opgave at
udpege formanden for bestyrelsen, som dermed er formand for NAFA og Urania Observatoriet. Dette er den
nye bestyrelses job.
At trække mig tilbage er på mange måder en svær beslutning for mig, for NAFA og observatoriet betyder
meget for mig. Men jeg har været i bestyrelsen – med afbrydelser – siden 1988 og har været formand i 11 år.
Og nu har jeg altså ikke længere den entusiasme, som skal til for at være formand.
Derfor –og kun derfor – trækker jeg mig nu. Jeg vil gerne understrege, at jeg har et rigtig godt forhold til
bestyrelsen. Hele bestyrelsen har arbejdet fortrinligt, og jeg vil gerne her takke for samarbejdet.
Jeg har valgt at trække mig helt ud af bestyrelsen, fordi jeg ved med mig selv, at jeg ikke vil kunne fungere
som menigt medlem.
At jeg vælger at træde tilbage er en beslutning, der har været længe undervejs. Jeg ville have gjort det sidste
år, hvis det ikke havde været for problemerne med gulvet her ovenover og den dermed følgende økonomiske
usikkerhed. Det ansvar ville jeg ikke løbe fra!
Jeg trækker mig nu, hvor der er nogenlunde klare linjer, og hvor ”toget” Urania Observatoriet og NAFA er
fornuftigt sammenkoblet.
Jeg er blevet opfordret til, at lave en beretning over, hvad der er sket i min tid som formand for NAFA.
Årene 2000-2010. Det vil jeg nu ikke, det er ikke en Oskar-uddeling, og det som er sket i de senere år er hele
bestyrelsens arbejde. Men jeg vil gerne nævne nogle ting, som har betydet noget for mig selv.
Først og fremmest har jeg prøvet at få NAFA og Urania Observatoriet til at fungere samtidigt. Hvis nogle af
jer tænker, at det da aldrig har været et problem, vil jeg virkelig være stolt! For det har været en svær opgave
at få den professionelle formidlingsinstitution Urania Observatoriet til at køre samtidig med foreningen
NAFA! Jeg håber, at det er lykkedes!
Der er flere mere eller mindre aktivt fungerende grupper i NAFA. Den ældste, mest respekterede, bedste og
allermest fantastiske er selvfølgelig *turnusgruppen*! Der er sket en temmelig stor udskiftning, men
udskiftningen er heldigvis sket gradvist. Iflg. oversigten på hjemmesiden er vi fire, som har været med fra
starten. Urania Observatoriet kan sammenlignes med et tog, som jævnligt skal til eftersyn. Personalet er
NAFAs turnusmedlemmer. De skal passes og plejes – og der vil ske en naturlig af- og tilgang. Passagererne
er dem, som det hele drejer sig om, nemlig publikum. Dette ser ud til at fungere rigtig godt. Men der skal
naturligvis ske justeringer i fremtiden
Indkøb af det bedste af det bedste indenfor de økonomiske rammer har været vigtigt for mig i min tid som

formand. Det har været vigtigt, at vi løbende har opdateret Urania Observatoriet med moderne materiel, så
vi bruger den fine gamle kikkert - med den nyeste teknologi.
Et godt eksempel på dette var Venuspassagen i 2004, hvor vi via webkamera transmitterede til hele verden –
bogstaveligt. Samtidig med dette havde vi inviteret NAFAs medlemmer, som flokkedes om Kikkerten.
Professionelt og hobby samtidig!
Som da Jupiter blev bombarderet med komet Shoemaker-Levy, og da vi så en total måneformørkelse i
Vildmosen. Da vi så nordlys ved Hans i Flauenskjold. Som de TV- og radioudsendelser vi har medvirket i,
avisartikler, Tycho Brahemedaljen, solformørkelser - totale og partielle - og de arbejdsgrupper, som er
dukket op hen af vejen.
Hjemmesiden www.nafa.dk fortjener en fyldig omtale. Den er undergået en meget stor udvikling siden de
første sider så dagens lys. Jeg ved ikke engang, hvem der startede den, men jeg ved, at Hans Leth-Sørensen
og Torben Christensen har været webmastere.
Men *webmasteren* er Jesper Thorup Nielsen, som jeg har haft meget stor glæde af at samarbejde med om
hjemmesiden.
Et klasseeksempel er – foruden Venuspassagen - opgaven, som vi fik, da kunstneren Maria Dubin kontaktede
NAFA.
Hun skulle lave to kunstværker i påsken 2008 med et stort astronomisk islæt og arbejdet blev udført på
Aalborg Kunstmuseum - Kunsten. Jeg fotograferede tilblivelsen af værkerne – det var spændende! – og
videresendte billederne til Jesper. Der gik ½ time, så var billederne på hjemmesiden!
Jeg kunne oven i købet vise Maria, hvordan det billede hun netop arbejdede med havde udviklet sig, mens vi
var på Kunstmuseet! Det var sjovt, som det også var med Venuspassagen. Begge dele er selvfølgelig
beskrevet udførligt – på hjemmesiden.
Så noget af det, jeg vil savne er samarbejdet med Jesper og med alle jer andre, som jeg har stillet urimelige
krav til. Urimelige krav til dygtige håndværkere og flinke folk. Krav som forbavsende tit er blevet opfyldt.
Den samværsform vil jeg ikke kunne få med Jer i fremtiden.
Afslutningsvis vil jeg - retorisk - stille tre spørgsmål.
1. Skal NAFA skal stille sig tilfreds med sit nuværende medlemstal?
2. Skal Urania Observatoriet stille sig tilfreds med det nuværende publikumstal?
3. Hvad vil NAFA med Urania Observatoriet - og hvad vil Urania Observatoriet med NAFA?
Svaret på det første spørgsmål er "ja". Vi kan godt være tilfreds med medlemstallet. Er der nok unge? Ja,
skide være med dem! Der kommer ældre til hele tiden, så vi er en forening for gråhårede - de af os som har
hår. Det er da i orden! Der kommer oven i købet kvinder til! Det er da i orden!
Unge er selvfølgelig meget velkomne, det er ikke det. Jeg er bare blevet træt af at de kommer og snuser og så
bliver væk!
Spørgsmål 2, publikumstallet: Forevisningsaftenerne har det været lagt dødt i næsten to sæsoner. Folk er ved
at komme igen, så jeg tror ikke, vi behøver at gøre noget ved det!

Spørgsmål 3: Hvad vil vi med hinanden, Urania og NAFA? Jeg kan ikke forestille mig, at de to institutioner
kan eksistere uden hinanden. Det er blevet en meget væsentlig del af NAFA, at vi har ansvaret for
Observatoriet her. Vi er mange, som er stolte af det, så hvad vil vi med hinanden?
“Don't ask what Urania can do for you, ask what you can do for NAFA”. Vi vil det bedste - og kun det
bedste!
Jeg har anført ”toget” NAFA og Urania Observatoriet i 11 år. Nu kommer der en ny togfører. Det er såmænd
ikke så dramatisk! Toget kører – der er skiftet vognfører.
Jeg har opfundet frøredningsplanken – og har sammen med BMW-Hans støbt den nuværende, den tredje,
som holder – og virker. Den vil jeg gerne have står som symbol på min indsats som formand: ”A small step
for a frog, …”
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