
Referat fra Generalforsamlingen den 21. september 2020.  

 

Ad 1. Præsidentens beretning for 2019.  

Der var som i 2019 en mere summarisk gennemgang af årets foredrag. Slides med lister over 

foredragene er også lagt på SNUs hjemmeside, www.naturlæren.dk. 

Foråret 2019 havde budt på en foredragsrække over temaet "Rumforskning".  Alle foredrag 

havde været velbesøgte, og tilsammen havde der været over 1000 tilhørere i H.C. Ørsted 

Bygningens Auditorium 1. Den 6.maj var der for første gang uddelt en H.C. Ørsted Medalje til en 

inspirerende grundskolelærer inden for naturvidenskab og teknik, med støtte fra firmaet Haldor 

Topsøe A/S. Modtageren var Jeannette Overgaard Tejlmann Madsen fra Asgård Skole i Køge. 

Efterårets foredrag havde temaet "Månelanding og medaljer", og igen kunne vi byde velkommen 

til ca 250 tilhørere per gang. I efteråret var der uddelt en H.C. Ørsted sølvmedalje til professor 

Thomas Bolander fra DTU, og for første gang i 30 år var der blevet uddelt en H.C. Ørsted 

guldmedalje i kemi, til professor Karl Anker Jørgensen fra Aarhus Universitet. Afslutningsvis fik 

lektor Michael Lentfer Jensen fra Alssundgymnasiet i Sønderborg H.C. Ørsted medaljen til en 

inspirerende gymnasielærer, hvormed også fulgte et legat til skolen. Alle disse medaljer var 

ledsaget af rejselegater sponsoreret af energiselskabet Ørsted. 

 

SNU havde året igennem arbejdet målrettet hen mod at lave en udstilling i Rundetaarn i 
sommeren 2020 med udgangspunkt i Selskabets fine H.C. Ørsted Samling, som siden midten af 
1980erne er blevet opbevaret på Teknisk Museum i Helsingør. Selskabet havde også påtaget sig 
at lave en H.C. Ørsted jubilæumspublikation på engelsk, og koordinere sin foredragsserie i 2020 
med Videnskabernes Selskabs offentlige foredrag i anledning af HCØ2020-fejringen.  

 

Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2019. 

Regnskabet udviste – fraregnet kursgevinst men inklusive renter og udbytte - et overskud på 
74.466 kr mod et budgetteret underskud på 2.400 kr. 

Afvigelsen skyldtes primært en besparelse på løn og konsulentbistand.  

Regnskabet blev godkendt. 
 
 

Ad 3. Forslag til budget for 2020. 

Budgettet for 2020 blev forelagt. Driftsbudgettet for SNU udviser et lille overskud på 4750 kr 

under antagelse af en renteindtægt på 5000 kr. Året 2020 har usædvanligt store indtægter og 

udgifter i forbindelse med den store H.C. Ørsted udstilling, hvortil der er bevilget fondsmidler. 

Det blev bemærket, at der med disse for SNU store pengestrømme kunne opstå betydelige 

http://www.naturlæren.dk/


udsving i økonomien. Præsidenten medgav dette. Revisor bemærkede, at SNU heldigvis har en 

egenkapital af en sådan størrelse, at Selskabet ville kunne bære selv et større negativt årsresultat 

uden at komme i likviditetsvanskeligheder.  

Budgettet blev godkendt. 

 
 

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for 2021. 

Direktionen foreslog uændret 

kontingent. Dette blev godkendt. 

 
 

Ad 5.  Valg af direktion ifølge vedtægterne. 

Her stillede Ole Mørk Lauridsen sit mandat til rådighed. Han var dog villig til at fortsætte og blev 
genvalgt med akklamation. 

 

Ad 6. Valg af revisor. 

 

Steffen Jensen var villig til at fortsætte. Forsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. 

 

 
Ad 7. Eventuelt. 

 

Det blev bemærket, at Selskabets sekretær Cecilie Pedersen i første halvår 2020 havde været for 
travlt optaget af den store udstilling og HCØ2020 fejringen generelt til også at have tid til 
bogføringen, men hun ville nu overtage denne. 
 

Der blev så også givet en opdatering omkring SNUs engagement i HCØ2020 fejringen. Trods 

vanskelighederne i forbindelse med COVID-19 var det lykkedes at få færdiggjort den store 

udstilling i Rundetaarn, som var åbnet 1. juli 2020 og nu løb indtil den 27. september, hvorefter 

den flytter til Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. Udstillingen var gået godt, men havde 

naturligvis haft et noget mindre samlet besøgstal end forventet grundet COVID-19. 

Der havde ligeledes være aktivitet i de øvrige 3 signaturprojekter, som SNU medvirker i, nemlig 

1) En stor offentlig foredragsrække om H.C. Ørsted og hans opdagelse, i samarbejde med 

Videnskabernes Selskab – her var et foredrag dog kun blevet holdt virtuelt og et andet 

udskudt fra april til start september. 



2) Uddeling af H.C. Ørsted Medaljen i guld både i 2019 og 2020 i samarbejde med 

Videnskabernes Selskab – disse uddelinger var indtil videre ikke påvirket af Coronakrisen. 

3) En engelsksproget jubilæumspublikation var planmæssigt udgivet i marts 2020, men havde 

grundet Coronakrisen ikke nået så stort et publikum, da konferencen EUCAP2020 i Bella 

Centret og Historiske Dage i Øksne Hallen var blevet aflyst og antallet af udenlandske turister 

blandt Rundetaarns besøgende var estimeret til at være ca 100.000 mindre end for en normal 

juli-september periode. 

Præsidenten sluttede med at takke de frivillige SNU-medlemmer, som havde medvirket til de 

mange aktiviteter, ikke mindst projektleder Gregers Mogensen, der havde ydet en stor indsats 

med udstillingen. Hun takkede også de dygtige Ørstedguider, der havde hjulpet med til at give 

mange besøgende langt større udbytte af udstillingen. Med disse ord afsluttede hun 

generalforsamlingen og takkede alle fremmødte for god ro og orden. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


