
Referat fra generalforsamling i SNU den 20. April 2009 

Afholdt på Geologisk Museum kl 21.00 

 

1. Beretning for året 1. januar 2008 - 31. december 2008  

 

Her ved afslutningen af året siden sidste generalforsamling vil jeg gerne hæfte mig ved de positive 

sider af SNUs virke. Vi har fastholdt vores medlemstal selvom en række ældre medlemmer er faldet 

fra, bladet KVANT kører rimeligt økonomisk, og det er lykkedes at gennemføre både 

forårssæsonen og efterårssæsonen i 2008 trods visse vanskeligheder. 

Forårssæsonen startede den 4.2.2008 med foredraget ”Signal analysis in the human auditory 

system” af professor Torsten Dau her på Geologisk Museum, og dette blev efterfulgt af et foredrag 

samme sted af professor Michael Sundstrøm fra KU om ”The Novo Nordisk Foundation Center for 

Protein Research”, det store nye forskningscenter på KU finansieret af Novo Nordisk. 

Så vendte vi den 17. marts tilbage til Galathea3 temaet med et foredrag om ”Lyd i oceanerne” af 

seniorforsker Jakob Tougaard fra DMU, AU, og fortsatte med samme titel den 7. april, hvor Nina 

Eriksen fra Bispebjerg Hospital og DMU, AU, optrådte her i lokalet. Forårssæsonen afsluttedes den 

28. april med det sidste foredrag om ”Lyd i oceanerne”, der blev holdt af lektor Lee Miller fra SDU. 

Om sommeren nåede vi at sige farvel til Erik Schou Jensen ved en flot afskedsreception afholdt af 

Museet, da han gik på pension fra sit job her. Han havde jo dengang til hensigt at fortsætte nogen 

tid endnu i direktionen for SNU – men allerede kort tid efter fik vi så den triste nyhed, at både han 

og SNUs mangeårige sekretær Jørn Johs. Christiansen var afgået ved døden under en sommer-

ekspedition til Grønland, hvor de var blevet fanget af et jøkelløb under en tur i land. Det vendte 

noget op og ned på tingene for os i det daglige, og førte til, at vi i efteråret holdt vores 

arrangementer på UNI-C i Vermundsgade 5. Her indledte vi sæsonen mandag den 15. 9. med et 

meget spændende foredrag om ”Våbenbiologi: er truslen reel og kan der gøres noget ved den?” af 

overlæge, dr.med. John-Erik Stig Hansen fra Statens Seruminstitut. Den 6.10. uddelte vi Kirstine 

Meyers Legat til ph.d. Malene Ringkjøbing-Jensen fra Institute for Structural Biology i grenoble, og 

hun holdt et glimrende foredrag om sin spændende forskning. Den 27.10, holdt seniorforsker Jens 

Olaf Pepke Pedersen fra Rumforskningsinstituttet og DTU et foredrag om ”Solaktivitet og 

klimaændringer”, og den 17.11. holdt adm.direktør Bjørn Albinus et spændende og kontroversielt 

oplæg om ”Cheminova, en succesfuld virksomhed i et politisk ukorrekt forretningsområde.” 

Endelig afsluttedes sæsonen med et foredrag af professor Birger Lindberg Møller fra Institut for 

Plantebiologi og Bioteknologi på KU Life om ”Bioaktive naturstoffer”. 

 



I den ekstraordinære situation efter Erik Schou Jensens død var direktionen i nogen tid ikke 

fuldtallig. Men ved en ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2008 blev lektor Henning 

Haack fra Statens Naturhistoriske Museum indvalgt. 

 

På den økonomiske side må vi sige, at selve driften af SNU er kørt som budgetteret, men vi har i 

årets løb haft nogle investeringstab grundet det voldsomme kursfald på aktier. Vi nåede dog ret 

tidligt at flytte vores hovedportefølje til 6% Nykredit obligationer, og har dermed begrænset tabet 

samtidig med, at vi nu igen får et fornuftigt årligt afkast på vores investering, som vi kan budgettere 

med i vores planlægning. 

 

 

      2. Forelæggelse af regnskab.  

Regnskabet blev forelagt og taget til efterretning. 

 

3.  Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent  

 

Selskabets præsident foreslog at kontingentet for 2010 blev fastholdt på kr. 500 for 

virksomhedsmedlemmer, kr. 200 for ordinære medlemmer og 100 for studerende. 

Herefter forelagde  præsidenten budgettet for 2009. 

 Kontingentets størrelse blev godkendt, og det fremlagte budget taget til efterretning. 

 

4. Direktionens medlemmer, jfr. vedtægterne  

 

Selskabets præsident indstillede, at der blev foretaget genvalg af Torben Lund Skovhus. 

hvilket generalforsamlingen tilsluttedes sig. 

  

 5. Valg af revisor  

 

Selskabets præsident indstillede, at der blev foretaget genvalg af revisor Poul-Erik 

Andreasen for endnu en periode,  hvilket generalforsamlingen tilsluttedes sig. 

 

6. Eventuelt. 

Selskabets præsident fortalte kort om efterårets program, som får temaet ”livet i universet”. 

I foråret 2010 bliver temaet ”trådløs transmission, energi og kommunikation”. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.30 


