
Referat af Generalforsamling i Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 18. april 2016 

 

Ad 1. Beretning for året 2015.  

Formanden afgav følgende beretning for året 2015: 

Foråret havde et ”Nano”-tema. 

Sæsonen begyndte den 2.februar med et meget velbesøgt oversigtsforedrag af professor Flemming 

Besenbacher, iNano, Aarhus Universitet, med titlen ”Fra nanoscience til nanoteknologi”. Derefter 

holdt professor Anja Boisen fra DTU Nanotech et velbesøgt foredrag om ”Mikro- og nanomekaniske 

strukturer som sensorer” den 2. marts. Den 23. marts fortsatte professor Ulla Vogel fra Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø serien med foredraget ”Nanosikkerhed – nanoteknologi 

og arbejdsmiljø”, en lidt anden vinkel og et godt supplemetn til de foregående foredrag. Den 13. 

april var der generalforsamling efter et vellykket foredrag af professor Susan Stipp fra Nano-Science 

Centret ved Københavns Universitet, som talte om ”Observing nature with glasses that see at 

nanometer scale”. Endelig blev sæsonen afsluttet med et foredrag den 11. maj af professor Jørgen 

Kjems fra i Nano på Aarhus Universitet, som talte om ”Fremtidens medicin”. 

Efteråret fik så et lidt bredere tema – ”Nye spændende grundforskningscentre”, hvor en bred 

fagvifte blev præsenteret. Sæsonen startede den 14. september med foredraget ”Bioaktive stoffer i 

broccoli og raps” af professor Barbara Ann Halkier fra DynaMo på KU. Næste gang talte professor 

Troels Skrydstrup fra CADIAC på Aarhus Universitet om ”Farlige gasser som byggeklodser i kemisk 

produktion”. Den 26. oktober talte professor Leif Katsuo Oxenløwe fra SPOC på DTU Fotonik om 

”Optisk kommunikation til fremtidens internet”. Og den 16. november talte professor Henrik 

Clausen fra CCG ved KU om ”Moderne glycobiologi med DNA-sakse”. Sæsones afslutning den 7. 

december bød på foredrag af professor Lene Oddershede fra STEMphys ved KU, der talte om 

”Cellers dynamik og udvikling – naturens geniale systemer”. Dette foredrag trak ca. 100 tilhørere, og 

blev efterfulgt af uddeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze til en fremragende og inspirerende 

gymnasielærer, nemlig lektor Henrik Parbo fra Aarhus Katedralskole. 

Medaljeoverrækkelsen var kulminationen på et forløb hen gennem 2015, hvor SNU indhentede 

indstillinger fra lærere og elever rundt om på landets gymnasier i forbindelse med der fokus, 

Selskabet siden 2012 har sat på den vigtige formidling af naturvidenskab, som sker på landets 

gymnasier. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Hans Lindemann, Per Dal Jensen, Steen Hoffman, Ole 

Mørk Lauridsen, Søren Damgaard, Jette Rygaard Poulsen og Jeppe Willads Petersen (fra UNF) for 

deres indsats in bedømmelsesudvalget. 

Vi budgetterede i 2015 med ”break-even”, et meget lille overskud på ca 800 kr – men det er lykkedes 

at få et pænt overskud, dog i nogen grad på bekostning af, hvad vi kan forvente her i 2016, idet en 

pæn del af overskuddet skyldes kursgevinster ved salg af Selskabets værdipapirer. I et turbulent 

marked fandt vi det bedst at sikre Selskabets ælge på et økonomi på denne måde. Til gengæld vil vi 

her i 2016 budgettere med et vist underskud, der også i høj grad skyldes, at vi her i år vil forny vores 

hjemmeside www.naturvidenskab.net, der trænger til en modernisering. 

Bladet KVANT har i 2015 fortsat haft en  positiv økonomi, hvilket er meget glædeligt. 

 

http://www.naturvidenskab.net/


Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2015. 

Regnskabet blev forelagt, og generalforsamlingen tilsluttede sig og gav direktionen decharge. 

 

Ad 3. Forslag til budget for 2016. 

Budgettet blev forelagt. Der var budgetteret med underskud, både pga mindre rente- og 

afkastindtægter og på grund af, at der var ønske om at få en ny hjemmeside, hvor medlemmerne 

selv kunne gå ind og rette adresser og andre relevante oplysninger, og hvor den løbende hosting-

udgift var mindre.  

Formanden gjorde opmærksom på, at der manglede en budgetpost – nemlig omkostningen til at få 

slået en ny bronzemedalje her i 2016. De tidligere år havde Selskabet haft et lille lager af medaljer, 

men det var nu brugt op. Desværre havde det endnu ikke været muligt at få en pris fra Den Kgl. 

Mønt, og da direktionen ikke kendte størrelsesordenen, var der ikke medtaget noget beløb. Men 

sandsynligvis taler vi om et par tusind kroner. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet med denne tilføjelse. 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2017. 

Formanden forklarede, at direktionen havde modtaget et forslag fra et mangeårigt medlem om at 

indføre et særligt kontingent for pensionister, som skulle være det samme som for studerende – dvs 

det halve af det ordinære medlemskontingent. Direktionen kunne ikke anbefale dette forslag. Da 

mange af dagens ordinære medlemmer rent faktisk er pensionister, ville dette i givet fald betyde, at 

det ordinære medlemskontingent skulle forhøjes betydeligt, hvilket så også ville betyde, at 

studenterkontingentet ville stige. I sidste ende ville penisonisterne skulle betale næsten det samme 

som nu, mens studenter og ordinære medlemmer ville få en betydelig kontingent-stigning. Dette 

forekom ikke rimeligt. Direktionen foreslog derfor uændret kontingent. 

I den efterfølgende diskussion tilsluttede alle sig denne indstilling, idet det bl.a. blev fremført, at det 

ville være meget forkert at forhøje studenterkontingentet. 

Kontingentet blev derfor fastsat som i år, dvs 250 kr for ordinære medlemmer, 125 kr for studenter 

og 750 kr for virksomheder. 

 

Ad 5. Direktionens medlemmer, jf. Vedtægterne. 

Ifølge vedtægterne skal et medlem af direktionen hvert år stille sit mandat til rådighed. I år stiller 

direktør Søren Damgaard fra IBM sit mandat til rådighed. Som nyt medlem blev foreslået Jens Olaf 

Pepke Pedersen fra DTU Space og KVANT. Jens Olaf Pepke Pedersen præsenterede sig og redegjorde 

for, at han gerne ville arbejde for mere synergi mellem SNUs foredrag og KVANT. Han blev indvalgt 

med akklamation. 

Formanden takkede Søren Damgaard for hans mangeårige indsats i direktionen og det gode 

samarbejde også i bedømmelsesudvalget for H.C.  Ørsted Medaljen til en inspirerende 

gymnasielærer. 

 

Ad 6. Valg af revisor. 



Per Dal Jensen ønskede på grund af stort arbejdspres at fratræde som revisor. Fhv. Kontorchef 

Steffen Jensen havde indvilget i at opstille som ny revisor. Han blev valgt med akklamation. 

Formanden takkede Per Dal  Jensen for indsatsen i de forløbne år. 

 

Ad 7. Evt. 

Der var intet under eventuelt. 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet. 

  

 

 


