
Referat af generalforsamling i Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 10. April 2000. 
 
Beretning for året 1999. 
 
Selskabet har i året 1999 haft en sædvanlig mødeaktivitet. Den indledtes dog lidt usædvanligt med uddeling af H.C. Ørsted Medaljen 
i sølv til professor Ove Nathan den 12. januar. Ved denne lejlighed var Hendes Majestæt Dronningen tilstede og foretog selve 
overrækkelsen af medaljen efter en motivering fra Selskabets Direktion, og efter overrækkelsen holdt Ove Nathan et foredrag med 
titlen "Fra Ørsted til Bohr", der dagen efter blev bragt som kronik i Politiken. Mødet var særdeles velbesøgt med i alt 160 deltagere - 
det maksimale antal i Geologisk Museums smukke lokale, når sikkerhedsforskrifterne skulle overholdes.  
 
Efter denne gode sæsonstart lå en foredragsserie med temaet "liv". Den begyndte den 10. februar med et ligeledes meget velbesøgt 
foredrag af lektor Jens Martin Knudsen fra Niels Bohr Instituttet ved KU om "Eftersøgning af liv udenfor jorden", fortsatte den 3. 
marts med "Jorden og livets tidligste historie" ved lektor Minik Rosing fra Geologisk Museum ved KU, og sluttede den 21. april med 
"Opstod alle kendte dyrerækker i prækambrium eller kambrium?" ved professor Reinhardt Møbjerg Kristensen fra Zoologisk 
Museum ved KU. Efter foredraget var der generalforsamling, og som vanligt tiltrak præcis dette programpunkt ikke det helt store 
antal deltagere.  
 
Som afvekslende punkt i forårets program var et virksomhedsbesøg den 24. marts hos B-K Medical i Gentofte - et interessant besøg 
hos en rigtig produktionsvirksomhed med avanceret ultralydsudstyr til registrering af liv mv. I dette besøg deltog ca. 20 meget 
motiverede og spørgelystne medlemmer, som blev beværtet meget smukt af B-K Medical.  
 
Efterårets mødevirksomhed fokuserede på temaet "Kodning". Det blev indledt den 13. sep-tember med foredraget "Kodning - en 
uundværlig del af moderne Internet-services" ved nettjenestechef Martin Bech fra UNIC, som tiltrak et lidt yngre publikum end 
SNUs sædvanlige kreds. Den 4. oktober afholdt professor Søren Brunak fra Center for Biologisk Sekvensanalyse ved DTU et 
spændende indlæg med titlen "Bioinformatik og kunstige neurale netværk", og den 6 .december afsluttedes denne sæsons del af 
temaserien med et foredrag om "Charles Babbage" ved professor Immanuel Franksen, Institut for Elteknik på DTU. Et den 8. 
november planlagt indslag i serien ved Freddie Drewsen fra Forsvarets Forskningstjeneste blev udsat til år 2000.  
 
Også i efteråret var der en prisuddeling, idet Kirstine Meyers Mindelegat blev uddelt til ph.d.studerende Tina Dahlerup Poulsen fra 
Kemisk Institut ved Århus Universitet, der fortalte om sit arbejde i forbindelse med overrækkelsen den 11. oktober på Geologisk 
Museum.  
 
Alt i alt var der tale om et godt år med mange velbesøgte arrangementer, hvor deltagertallet dog varierede ganske meget - fra den 
flotte start med overvældende interesse for medaljeoverrækkelsen, hvor deltagerantallet måtte begrænses til 160 af sikkerhedshensyn 
ved Dronningens besøg, til ca. 200 deltagere i Jens Martin Knudsens foredrag og ned til kun ca. 35 deltagere ved enkelte af de andre 
åbne foredrag.  
 
I løbet af året lykkedes det også at få god pressedækning, især hvad angår medaljeoverrækkelsen i januar - men også i forbindelse 
med legatuddelingen.  
Året har også vist en god udvikling hvad angår bladet KVANT, og medlemsinteressen for SNU selv. Sidst på året er der ført 
forhandlinger om medudgiverstatus for Astronomisk Selskab og et prøvenummer har båret undertitlen "Tidsskrift for Fysik og 
Astronomi" i stedet for "Fysisk Tidsskrift" og  når et betydeligt større antal faste abonnenter, nemlig Astronomisk Selskabs 
medlemskreds.  
 
Selskabets økonomi er fortsat god. Dog bør bemærkes, at SNU i årets løb har måttet påtage sig en stor udgift i forbindelse med 
restaurering af H.C. Ørsteds grav, som blev udsat for hærværk. Det er desværre ikke muligt at forsikre sig mod sådanne 
ødelæggelser, men direktionen overvejer  ansøgning til universiteterne eller de relevante ministerier om en slags "forsikring" i 
tilfælde af gentagelser.  
 
I forbindelse med generalforsamlingen har professor Erik Thulstrup ønsket at udtræde af direktionen. Jeg vil gerne takke Erik 
Thulstrup for hans indsats gennem årene. 
 
Forelæggelse af regnskab. 
Det af revisor underskrevne regnskab for 1999 blev udelt . Der var  ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Forelæggelse af budget, herunder  fastsættelse af kontingent. 
Budgettet var som tidligere år konservativt. Forsamlingen tiltrådte, at kontingentet for 2001 blev fastholdt på det hidtidige niveau. 
 
Direktionens medlemmer. 
Direktionen har fået 2 nye medlemmer, nemlig  professor Søren Brunak fra Center for Biologisk Sekvensanalyse ved DTU og  
professor, dr.scient. Poul Erik Hansen fra Roskilde Universitet. 
 
Valg af revisor. 
Bente Winstrøm-Olsen blev genvalgt med akklamation. 


