
 

 

 Referat fra Generalforsamlingen i Selskabet for Naturlærens Udbredelse 

den 4. april 2022.  
 

Ad 1. Præsidentens beretning for 2021 

Der var som i 2021 en mere summarisk gennemgang af årets foredrag. Slides med lister over foredragene er 

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

 

I foråret 2021 startede foredragene grundet COVID-19 nedlukningen først i april, idet de planlagte foredrag 

tidligere på sæsonen blev udskudt. Men i april holdt lektor Peter Ditlevsen fra NBI et online-foredrag om 

emnet ”Kan voldsomme klimaforandringer forudsiges?”, og den 17. maj talte lektor Troels Haugbølle fra NBI 

online om ”Astronomiens laboratorium: modeller for stjerners fødsel”.  

 

Festoverrækkelserne af Kirstine Meyers Mindelegat til 4 lovende unge forskere var blevet udskudt fra 9. 

december 2020, men den 24. juni 2021 lykkedes det så at holde et spændende eftermiddagsarrangement i 

Videnskabernes Selskab, hvor Astrid Tranum Rømer talte om ”Elektronernes pardans”, Kasper Steen 

Pedersen om ”Molekylærarkitektur”, Mathias Heltberg om ”Kompleks dynamik i cellesignalering” og Nikolaj 

Kofoed Mandsberg om ”Bakterier, dråber og edderkopper – hvor overfladisk en titel”.  

 

Foråret 2021 bød på også på flytning af den store vandreudstilling ”H.C. Ørsted på ny – skønheden i naturen” 

fra Syddansk Universitetsbibliotek til Steno Museet, hvor den dog først kunne åbne sidst i april grundet 

COVID-19 restriktionerne. I løbet af udstillingsperioden april-december 2021 blev udstillingen besøgt af 

27.343 personer, og i december holdt SNU et søndagsarrangement på Steno Museet med foredrag og 

senere rundvisning på udstillingen af museumsinspektør Hans Buhl.  

 

Efteråret 2021 bød udover Aarhus-foredragene på Steno på 5 foredrag i H.C. Ørsted Bygningen i København, 

hvoraf 4 var efterfulgt af medaljeuddelinger – der skete uddeling af gymnasielærermedaljen 2020 til lektor 

Lasse Seidelin Bendtsen fra Borupgaard Gymnasium og af grundskolelærermedaljen 2021 til lærer Hans Emil 

Sølyst Hjerl fra Gribskolen i Græsted i september, af sølvmedaljen til lektor Samel Arslanagic fra DTU Elektro i 

oktober, og af gymnasielærermedaljen 2021 til lektor Anja Skaar Jacobsen fra Københavns VUC i december.  

 

Tilhørertallet ved foredragene var klart mærket af den fortsatte bekymring vedrørende COVID-19, men der 

kom dog mellem 60 og 100 tilhørere til hvert af efterårets arrangementer.  

 

Der er også i år grund til at rette en helt speciel tak til SNUs frivillige projektleder for den store 

vandreudstilling, fhv. direktør, ph.d. Gregers Mogensen. Også en tak til SNUs sekretær Cecilie Pedersen for 

sammen med Gregers Mogensen at få redigeret og udgivet en bog om denne udstilling. Det er en særlig 

fornøjelse at kunne fortælle, at energiselskabet Ørsted vil stille en ganske stor del af udstillingen op i deres 

kontordomicil i Gentofte fra begyndelsen af juni 2022 og forventeligt cirka et år frem.  

 

 



 

 

 

Og det er en glæde at kunne berette, at SNU sidst på året 2021 indgik nye sponsoraftaler både med 

energiselskabet Ørsted og med firmaet Topsøe, således at de årlige uddelinger af både 

gymnasielærermedaljen og grundskolelærermedaljen kan fortsætte i hvert fald frem til og med SNUs eget 

200-års jubilæum i 2024.  

 

Det er ligeledes glædeligt at kunne fortælle, at Carlsbergs Mindelegat har besluttet at støtte de i 2020 

påbegyndte professionelle videooptagelser af SNUs foredrag frem til og med 2024, og ligeledes vil støtte en 

årlig uddeling af Kirstine Meyers Mindelegat frem til og med 2024. Derudover vil både Carlsbergs Mindelegat 

og Torkil Holms Fond også støtte andre aktiviteter, der fører frem til fejringen af Selskabets 200-års jubilæum 

i 2024, herunder udarbejdelsen af en bog om Selskabets historie siden 1924.  

 

Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2021 

Regnskabet udviste før finansielle indtægter et overskud på 125.269 kr. mod et budgetteret overskud på 

70.550 kr. Afvigelsen skyldtes primært lavere løbende udgifter i 2021, herunder sekretariatsudgifter. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

Ad 3. Forslag til budget for 2021 

Budgettet for 2022 blev forelagt. Driftsbudgettet for SNU udviser et underskud på 190.900 kr. ud af en 

samlet omsætning på lidt under 900.000 kr.  

 

Dette underskud skal ses i lys af de foregående års overskud, der blandt andet har været begrundet i tidlige 

udbetalinger af fondsmidler, som nu skal bringes i anvendelse. Arbejdet vil i høj grad blive præget af 

aktiviteter, der peger hen mod SNUs eget 200-års jubilæum i 2024. Der er som allerede nævnt i beretningen 

opnået endnu en fondsbevilling til aktiviteter gennem perioden 2022-2024  

Budgettet blev godkendt.  

 

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for 2023 

Direktionen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.  

 

Ad 5. Valg af direktion ifølge vedtægterne 

Her stillede Sven Frøkjær sit mandat til rådighed. Han var dog villig til at fortsætte og blev genvalgt.  

 

Ad 6. Valg af revisor 

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

 

Ad 7. SNUs handlingsplan for 2022-2024 

Direktionen har udarbejdet en strategi og handlingsplan for SNU 2022-2024.  

 

Denne understreger SNUs mission, vision og værdier:  

• SNUs mission er at udbrede kendskabet til de eksakte naturvidenskaber og deres anvendelse. 

• SNUs vision er at styrke interessen for naturvidenskab i Danmark. 



 

 

 

• SNUs værdier er høj videnskabelig kvalitet og kvalitetsbevidst formidling af den nyeste forskning 

indenfor alle de fag, hvor eksakt naturvidenskab i dag spiller en afgørende rolle, og at fastholde  

fokus på den dybe naturvidenskabelige erkendelses og grundvidenskabens betydning i den bredere 

formidling. 

• SNU er et medlemsbaseret Selskab baseret på Ørsteds oprindelige tanker om naturvidenskabelig 

formidling. 

• Målgruppen for SNUs formidling er voksne - inklusive studerende og modne gymnasieelever - en 

særlig målgruppe er lærere indenfor SNUs fagkreds i bådegrundskolen og gymnasiet. 

 

Derudover har den følgende helt konkrete handlingspunkter: 

• Der afholdes årligt mindst 10 offentlige foredrag 

• Der uddeles årligt en gymnasielærermedalje, en grundskolelærermedalje, en sølvmedalje og et 

Kirstine Meyer Legat. I 2024 uddeles også en guldmedalje i fysik og en i kemi ianledning af SNUs 200-

års jubilæum 

• Der etableres i 2022 et inspirationsforum for medaljemodtagere, H.C. Ørsted Akademiet, som 

afholder 1-2 årlige møder 

• Udstillingen ”H.C. Ørsted på ny – skønheden i naturen” opstilles hos selskabet Ørsted fra juni 2022 

og et år frem 

• SNU arbejder aktivt med rollen som en af KVANTs udgiverforeningerne og søger at udvide 

læserkredsen bl.a. gennem rekruttering af nye medlemmer 

• Der arbejdes på et værk om SNUs historie 1924-2024 

 

Ad 8. Eventuelt 

Under dette punkt blev der fra et medlem fremsat det forslag, at man overvejede at gøre bladet KVANT 

mere auditivt tilgængelig. Det blev bl.a. nævnt at der er måder at gøre en pdf mere læsbar for 

oplæsningsprogrammer. Man kan fx snakke med Danske Blindebibliotek. Direktionen ville se nærmere på 

mulighederne for dette.  

 

Dorte Olesen, Maj 2022. 

 

Referatet er elektronisk godkendt af alle øvrige direktionsmedlemmer 
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