
Referat fra Generalforsamlingen den 26. april 2021. 

Årets generalforsamling blev gennemført via Zoom.   

 
Ad 1. Præsidentens beretning for 2020.  

Årets foredrag blev i 2020 arrangeret i samarbejde med en supplerende foredragsserie i 

Videnskabernes Selskab. Slides med lister over foredragene er også lagt på SNUs hjemmeside, 

www.naturlæren.dk. 

Foråret 2020 havde budt på en foredragsrække over temaet "Ørsted i jubilæumsåret".  Alle 

foredrag havde været velbesøgte, idet det sidste dog var berørt af den stigende bekymring over 

COVID-19 spredningen. Til gengæld var de af Carlsbergfondet finansierede video-optagelser 

blevet set af mange. Sæsonens 4. foredrag var udelukkende holdt på video, grundet COVID-19 

nedlukningen, og det 5. foredrag blev udskudt til september. Den planlagte uddeling af H.C. 

Ørsted Medaljer til to inspirerende grundskolelærere inden for naturvidenskab og teknik, 

sponsoreret af firmaet Haldor Topsøe A/S, blev også udskudt til september. Modtagerne i 2020 

var Stefan Emil Lemser Eychenne fra Den Dansk-franske skole på Tagensvej og Claus Rintza fra 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium. 

Sommeren 2020 bød på åbning af den store vandreudstilling ”H.C. Ørsted på ny – skønheden i 

naturen” i Rundetaarn den 1. juli, og den 2. juli samme sted skete overrækkelse af en H.C. Ørsted 
sølvmedalje til videnskabsredaktør, Ph.d. Jens Ramskov fra Ingeniøren. I løbet af 

udstillingsperioden 1.7.-27.9. var der 6 aftenforedrag i Rundetaarn, og alt i alt blev udstillingen 

besøgt af 102.752 besøgende. Derefter flyttede udstillingen videre til Syddansk 

Universitetsbibliotek i Odense, hvor den var åben fra 10.10.-6.12. og ialt blev besøgt af 24.351 

personer. 

Efterårets foredrag havde temaet "Ørsted", og igen kunne vi byde velkommen til mange tilhørere 

–i alt 684 til 4 foredrag i H.C. Ørsted Bygningen og dertil 1062 efterfølgende views af optagelserne. 

Der var i efteråret stærke begrænsninger på antal tilhørere i auditoriet, men det lykkedes dog at få 

afholdt 4 ud af 5 planlagte foredrag, inden der igen blev lukket helt ned grundet COVID-19 

spredningen. En særlig begivenhed var foredraget af modtageren af H.C. Ørsted guldmedaljen i 

fysik, professor Charles M. Marcus fra Niels Bohr Instituttet. Ud over det velbesøgte faglige 

foredrag, var der et egentligt overrækkelsesarrangement med Hendes Majestæt Dronningen i 

Glyptoteket. 

Overrækkelsen til lektor Lasse Seidelin Bendtsen fra Borupgaard Gymnasium skulle have fundet 

sted den 14. december, men dette arrangement måtte udskydes til 2021. 

Også festoverrækkelserne af Kirstine Meyers Mindelegat til 4 lovende unge forskere måtte 

udskydes fra 9. december 2020 til 24. juni 2021.  

Der er grund til i år at rette en helt speciel tak til SNUs frivillige projektleder for den store 
vandreudstilling, fhv. direktør, Ph.d. Gregers Mogensen, og de mange andre frivillige, der har 

http://www.naturlæren.dk/


ydet en stor indsats for at gøre udstillingen til en succes. Også en varm tak til styregruppen bag 
HCØ2020 fejringen af Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen – samt de mange fonde, der 
hjalp SNU til at kunne afholde en så utrolig udstilling i både Rundetaarn og på SDU, og som nu 
fortsætter i 2021 på Steno Museet.  Det drejser sig om Otto Mønsteds Fond, Industriens Fond, 
William Demant Fonden, COWIfonden, Thomas B. Thriges Fond og Povl M. Assens Fond.  

Det har også været en særlig fornøjelse igen at tage mere aktivt ejerskab til 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, og begge disse aktiviteter blev også gennemført 
trods de undertiden vanskelige vilkår grundet COVID-19 pandemien.  

 

Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2020. 

Regnskabet udviste før finansielle indtægter et overskud på 179.629 kr mod et budgetteret 
underskud på 250 kr. 

Afvigelsen skyldtes primært en fondsindbetaling i december 2020 af 200.000 kr til brug i årene 
2021-2024. Uden denne ville der have været et underskud på 20.371 kr. Det meste af dette 
underskud skyldtes dog periodeforskydninger, så reelt svarede årets resultat meget godt til 
forventningerne, det usædvanligt høje aktivitetsniveau taget i betragtning.   

Regnskabet blev godkendt. 
 
 

Ad 3. Forslag til budget for 2021. 

Budgettet for 2021 blev forelagt. Driftsbudgettet for SNU udviser et overskud på 70.500 kr ud af 

en samlet omsætning på lidt over 1 mill.kr. 

Året 2021 har fortsat en relativt høj forventet aktivitet med videreførelsen af vandreudstillingen 

og et par fra 2020 udskudte aktiviteter oveni det sædvanlige program, samt opstart af arbejdet 

hen mod SNUs eget 200 års jubilæum i 2024. Der er opnået to nye fondsbevillinger til aktiviteter 

gennem hele den kommende 4-årsperiode, 2021-2024, som muliggør at SNU kan arbejde hen 

mod sit eget 200 års jubilæum med en fast tilknyttet sekretær på fuldtidsbasis. Det er tanken, at 

sekretæren bl.a. skal gennemgå SNUs historie gennem de sidste 100 år i de relevante samlinger, 

bl.a. hos Niels Bohr Arkivet, med henblik på at få skrevet Selskabets nyere historie. 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  2022.  



Direktionen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt. 

 
 

Ad 5.  Valg af direktion ifølge vedtægterne. 

Her stillede Henning Haack 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. Lidt om planerne for 2021. 
 
Udover planerne for fortsættelsen af vandreudstillingen ”H.C. Ørsted på ny – skønheden i 
naturen” hos Steno Museet i Aarhus og de udskudte overrækkelser af Kirstine Meyers 
Mindelegat samt H.C. Ørsted medaljen til en inspirerende gymnasielærer er der også planer om 
overrækkelser af medaljer for 2021 til både en inspirerende grundskolelærer og en inspirerende 
gymnasielærer, samt opstart af en ny serie H.C. Ørsted sølvmedaljer til forskere eller ingeniører, 
der har ydet et særligt bidrag til formidling eller samarbejde mellem universiteter og industri.  
Bogen om vandreudstillingen udkommer også først i maj-juni 2021. 
 
Det blev bemærket, at Selskabets sekretær Cecilie Pedersen nu havde introduceret et moderne 
økonomistyringssystem og dermed også moderniseret kontingent-opkrævningen.  

Afslutningsvis blev det nævnt, at SNU planlægger at engagere sig aktivt i Videnskabsåret 2022, og 

dette kræver en temmelig stor forberedelsesindsats her i 2021.  

 

Ad 8. Eventuelt. 

Under dette punkt takkede præsidenten endnu en gang de mange frivillige, herunder Gregers 

Mogensen, Jens Breinegaard, Hans Buhl og Peter Stauning. Uden deres store indsats havde det 

ikke været muligt at gennemføre den store vandreudstilling i 2020-2021. 

 

Dorte Olesen, maj 2021. 
 

 
 



 
 
 
 


