
Referat af generalforsamling i Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 28. april 2014. 

 

Dagsorden: 

Ad 1. Beretning for året 2013. 

Formanden afgav følgende beretning  for året 2013: 

2013 var 100-året for Niels Bohrs atommodel, og SNU tog dette tema for sit forårsprogram. Sæsonen 

startede den 4. februar med et uhyre velbesøgt foredrag af professor Benny Lautrup fra NBI om ”Atomets 

historie med hovedvægten lagt på Bohrs postulater fra 1913”. Faktisk var auditoriet her helt fyldt. Derefter 

holdt Finn Aaserud fra Niels Bohr Arkivet den 18. februar foredrag om ”Niels Bohr: Dansk kultur, 

komplementaritet og en åben verden”. Også dette foredrag var velbesøgt. Den 11. marts fortsatte lektor 

Erik Horsdal fra Aarhus Universitet serien og talte om ”Tidlig spektroskopi og nutidige optiske ure” – det var 

et glimrende foredrag med fine demonstrationer – desværre var tilhørertallet her kun omkring 30, 

foredraget havde fortjent langt flere. Til Jørgen Kjems’s  foredrag om Risøs historie – Risø som ramme og 

motor for forskning i Danmark – var der ca 50 tilhørere, og heraf blev for en gangs skyld næsten halvdelen 

til generalforsamlingen den 8. april. Foråret sluttede med endnu et velbesøgt (over 60) foredrag den 6. maj 

af Liselotte Højgaard fra Rigshospitalet, med titolen ”medicinske anvendelser af Bohrs atommodel”.  

Efteråret fik så et lidt bredere tema om både astronomi og fysik, og lagde godt ud den 9. september med et 

velbesøgt foredrag af professor Jørgen Christensen-Dalsgaard fra Aarhus Universitete om ”Kepler-

missionen og sfærernes musik”. Herefter talte Morten Bo Madsen fra NBI den 30. september om ”Seneste 

nyt fra Curiosity på Mars”, endnu et velbesøgt foredrag. Tilhørertallet dalede dog desværre den 21. oktober 

til ca 20, da Henrik Bohr fra DTU Fysik talte om ”Vekselvirkning mellem medicin og proteinreceptorer”, men 

steg igen til Jakob Bohrs foredrag den 11. november om ”DNA dobbelthelixen og optimale helix-pakninger”. 

Sæsonens afslutning den 2.december bød på foredrag af Troels C. Petersen fra NBI, der talte om 

”Opdagelsen af Higgs-partiklen og jagten på mørkt stof”. Dette foredrag trak 110 tilhørere, der var enkelte 

ledige pladser i auditoriet, men ikke mange. Efter foredraget var der uddeling af 2 H.C. Ørsted Medaljer til 2 

fremragende gymnasielærere – lektor Niels Hartling fra Birkerød og lektor Peter Arnborg Videsen fra 

Viborg. 

Medaljeoverrækkelserne var kulminationen på et forløb hen gennem 2013, hvor SNU indhentede 

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

siden 2012 havde sat på den vigtige formidling af naturvidenskab, som sker på landets gymnasier.  

Der blev i 2013 nedsat et bredere bedømmelsesudvalg til at vurdere de mange indstillinger, og udvalget 

ønskede undtagelsesvis i 2013 at uddele 2 medaljer, hvilket Selskabets direktion tiltrådte. Det er 

direktionens oplevelse, at initiativet er blevet meget vel modtaget rundt på landets gymnasieur, og vi 

fortsætter derfor med dette fokus også i år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Hans Lindemann, 

Per Dal Jensen, Steen Hoffmann, Ole Mørk Lauridsen, Søren Damgaard og Jette Rygaard Poulsen for deres 

indsats i bedømmelsesudvalget, som i øvrigt netop er blevet udvidet med et medlem af Ungdommens 

Naturvidenskabelige Forening. 



Allerede i 2012 var der opstået den tanke, at SNU i forbindelse med 100-året for Niels Bohrs Atommodel 

kunne tage initiativ til at genoprtykke det Mindeskrift om Niels Bohr, som Selskabet udgav som et 

særnummer af Fysisk Tidsskrift året efter hans død. To fonde og Ingeniørforeningen blev søgt om støtte, og 

det så en overgang ud til, at vi ville kunne få fondsstøtte til at dække udgifterne ved et genoptryk. Desværre 

viste det sig dog i sidste runde, at det kun var Ingeniørforeningen, der gav bidrag til udgivelsen. På dette 

sene tidspunkt besluttede direktionen så at lade SNU indgå et samarbejde med KVANT om udgivelsen. 

Dette betød, at SNU selv måtte dække hovedparten af udgiften, idet vi samtidig så det som en markering af 

det 190 års jubilæum, SNU kan fejre her i sommeren 2014. En del af udgiften søges indhentet gennem salg 

af Mindeskriftet, som vi ellers havde håbet ved fuld fondsfinansiering at kunne uddele gratis til 

medlemmerne og i elektronisk form til gymnasierne.  

Vi budgetterede i 2013 med et underskud i SNU, men hævede på generalforsamlingen den 8. april 

kontingentet for 2014 med henblik på at kunne få den almindelige drift til at løbe rundt fra og med 2014. 

Som sagen med Mindeskriftet udviklede sig, vil vi i 2014 på den konto få et underskud, med det er en 

engangsudgift, og den løbende driftsøkonomi skulle nu være i balance. Det betyder naturligvis, at vi 

reducerer Selskabets egenkapital, men vi har fundet denne reduktion forsvarlig. 

 

Bladet KVANT har i 2013 haft en positiv økonomi, hvilket er meget glædeligt. Det blev i samarbejde med de 

andre udgiverforeninger – Dansk Fysisk Selskab og Astyronomisk Selskab – besluttet at trykke et meget 

stort oplag af KVANT nr 1 i 2013, og uddele bladet til alle fysikstuderende på universiteterne i Danmark. 

Dette initiativ blev meget vel modtaget af universiteterne. Både KVANT nr 1 og nr 3 i 2013 havde et særligt 

Niels Bohr tema.  

Selskabet fik i 2013 en ganske stor tilgang af nye medlemmer, og det er direktionens opfattelse, at dette 

havde sammenhæng med de nye initiativer, Vi regner ikke med at kunne fortsætte denne vækst i samme 

tempo i 2014, men håber dog fortsat at kunne se en svag stigning i medlemstallet.  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2013. 

Formanden forelagde regnskabet for året 2013.  Der havde været budgetteret med et underskud  på 4000 

kr , men året endte med et overskud på 3000 kr. Dette skyldtes dog i meget høj grad periodiseringer.  Der 

blev bedt om en uddybende note til regnskabet, således at disse periodiseringer blev explicit anført.  

Regnskabet blev med denne uddybende note enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 3. Forelæggelse af budget for 2014. 

Formanden forelagde et  budget for 2014, hvor de store udgifter ved at genudgive Mindeskriftet trak i 

negativ. Også det planlagt 190 års jubilæum ville trække på Selskabets ressourcer. Alt i alt blev der derfor 

budgetteret med et underskud på 54000 kr. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 



Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for 2015. 

Formanden foreslog uændret kontingent, da der sidste år var vedtaget en kontingentstigning, og det 

forudsete underskuyd for 2014 skyldtes engangsudgifter i lige netop dette år.  

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at fastholde kontingentet i 2015, således at det for ordinære 

medlemmer blev 250 kr, for studentermedlemmer 125 kr og for virksomhedsmedlemmer 750 kr. 

 

Ad 5. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne. 

Torben Lund Skovhus havde grundet jobskifte til Norge i årets løb ønsket at udtræde af direktionen. 

Der blev foreslået nyvalg af prodekan, dr.pharm. Sven Frøkjær. 

Der var ikke andre forslag til nye medlemmer, og Sven Frøkjær blev valgt med akklamation. 

 

Ad 6. Valg af revisor. 

Selskabets  revisor, studielektor Per Dal Jensen, var villig til genvalg.  Formanden takkede Per Dal Jensen for 

hans indsats i det første år som ny revisor, og indstillede til genvalg. 

Per Dal Jensen blev med akklamation genvalgt som revisor. 

Ad 7. Evt. 

Der var ingen punkter under eventuelt, og formanden sluttede med at takke de fremmødte for deres 

engagement i SNU. Herefter sluttede generalforsamlingen. 


