
Referat af SNU generalforsamling 23. april 2007 

1. Præsidentens beretning for året 2006. 

Året 2006 har på mange måder været et succesrigt år for SNU. Vores medlemstal er steget, så vi nu 
har ca. 180 medlemmer, hvilket er det højeste medlemstal i over 25 år. Og i forbindelse med årets 
uddeling af Kirstine Meyers Legat, der gik til astronomen Anja C. Andersen, fik vi ikke blot vældig 
god og positiv pressedækning, men det lykkedes også efterfølgende at få en asteroide opkaldt efter 
Kirstine Meyer. Også bladet KVANT har haft et godt år.  

I forårssæsonen blev der afholdt fem foredrag under temaet ”Biotek, nanotek og infotek” – de tre 
teknisk-naturvidenskabelige discipliner, der i disse år påkalder sig megen opmærksomhed og mange 
bevillinger. Sæsonen startede den 30. januar med et foredrag om ”Fremtidens Planter”af professor 
Birger Lindberg Møller fra Plantebiokemisk Laboratorium på KVL og fortsatte den 20. februar med 
et foredrag af professor John Nielsen fra Institut for Grundvidenskab på KVL. Hans titel var ”KVL 
er bare BEST! – Byg en sund tilværelse.” Heri lå naturligvis et lille ordspil, idet BEST er 
forkortelsen for Byg En Sund Tilværelse. Så fulgte den 13. marts foredraget ”Modeller af liv” af 
lektor Kim Sneppen fra Niels Bohr Instiuttet, og den 3. april det meget velbesøgte foredrag om 
”Satellitbaseret navigation” af professor Kai Borre fra Institut for Kommunikationsteknologi på 
Ålborg Universitet. Efter dette foredrag holdtes den årlige generalforsamling, hvor der blev bedt 
om, at SNU i resten af året brugte lidt af sin formue på at sende flere SNU-Nyt ud på papir, uanset 
de høje portotakster – hvilket vi har gjort, selvom det så medvirker til et vist driftsunderskud i 2006. 
Endelig sluttede sæsonene med foredraget ”Solvarme” af lektor Simon Furbo fra BYG-DTU. 

Efterårets sæson havde ikke på samme måde et tema, men bredte sig tematisk ud. Det første 
foredrag havde titlen ”Isen fortæller historie”, og her fortalte professor Dorthe Dahl-Jensen fra 
Niels Bohr Instiuttet om sine nyeste boringer i Nordgrønland, hvor den dybeste is fortæller os om 
en 5 grader varmere periode. Den 9.oktober var der uddeling af Kirstine Meyers Legat til lektor 
Anja C. Andersen fra Kosmologi-Centret på Niels Bohr Instituttet, som holdt et fremragende 
foredrag om ”Støv i universet”. Så var vi den 30. oktober på et meget vellykket aftenbesøg hos 
TERMA A/S i Herlev, hvor vi hørte om de mange spændende aktiviteter og blev budt på en 
sandwich og en øl eller vand. Den 20.november var vi tilbage på Geologisk Mueseum til et foredrag 
om ”Vand i og på joden – moderne helikopterbårne pilekviste”, hvor lektor Kurt Sørensen fra Århus 
Universitet præsenterede projektet SkyTEM. Og allerede den 22.november havde vi endnu et tilbud 
til medlemmerne, nemlig at være med ved lektor Finn Berg Rasmussens meget festlige 
afskedsforelæsning på H.C. Ørsted Instiuttet, hvor et fuldstændigt fyldt auditorium 3 dannede 
ramme om et ”show”, hvor ikke kun Finn Berg selv, men også en række studerende optrådte og 
mere eller mindre alvorligt causerede om superledning ved meget lave temperaturer. SNUs 
medlemmer var inviteret, fordi Selskabet på denne festlige dag gav Finn Berg Rasmuissen H.C. 
Ørsted Medaljen i bronze for hans store undervisnings- og formidlingsaktivitet gennem mere end 40 
år, blandt andet hans aktive deltagelse i skabelsen af blade KVANT. Endelig sluttede sæsonen den 
11.december med et foredrag af professor Jeppe Dyre fra RUC om ”Glastilstanden – den fjerde 
tilstandsform”. 



Rent økonomisk har der i 2006 været et vist driftsunderskud – det skyldes portoudgifter udover det 
oprindeligt budgetterede, efter forslag fra generalforsamlingen,  øgede mødeudgifter og øgede 
udgifter til web. I lys af det store overskud i 2005 og SNUs generelt gode økonomiske situation 
giver dette i sig selv ikke anledning til bekymring, og det bør også nævnes, at der i 2006 har været 
en urealiseret kursgevinst. Derimod har afkastet af vores investeringer ikke været særlig stort, og 
det er den egentlige grund til, at vi ikke har kunnet fremvise et resultat i balance, sådan som vi ellers 
tidligere har kunnet. I disse år er renten ikke høj, til gengæld kan vi tjene penge på kursstigninger, 
og det har vi faktisk også gjort i 2006, men vi har altså ikke afhændet papirer i årets løb, og derfor 
optræder denne kursgevinst ikke som en indtægt.  

2. Forelæggelse af regnskab for 2006. 

Regnskabet blev godkendt. 

3. Fastlæggelse af kontingent for 2008.  

Kontingentet blev fastholdt på 200 kr. for ordinære medlemmer, 100 kr. for studerende og 500 kr. 
for virksomheder. 

4. Direktionens medlemmer jf. vedtægten. 

Dorte Olesen blev genvalgt med akklamation. 

5. Valg af revisor. 

Poul Erik Andreasen blev genvalgt med akklamation.


