
 

Formandsberetning for året 2018 

D. 9. januar havde vi Jakob Rørsted Mosumgaard - Ph studerende ved Aarhus universitet - på besøg med 

foredraget " Stjerner og stjernemodeller" Han fortalte om stjernes opbygning og udvikling og om 

Hertzsprung-Russel-diagrammet. Let forståeligt og interessant foredrag.  Jeg fik desværre ikke taget 

nogle billeder af ham denne aften, så disse er fra Nettet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi holdt ordinær generalforsamling d. 30 januar.  

Ole Fastrup blev valgt som dirrigent.  

Jeg fremlagde min årsberetning, og fik endda applaus for den. 

Svend Petersen fremlagde årsregnskabet for både Urania og for NAFA, som blev godkendt med 

appalaus. 

På valg til bestyrelsen var:  Hans Christensen, Mogens Meyer og Svend Petersen - alle genvalgt. Poul 

Hansen genvalgt som suppleant, og Ann-Mari Sørensen genvalgt som revisor, og Henrik Schneider som 

revisor-suppleant.  

Under indkomne forslag, var der kun et punkt: Vore vedtægter fra 1993 skal gøres mere let forståelige. 

Henrik Scneider mente også, at reglerne om foreningens opløsning burde gøres mere lempelig, da der 

vanskeligt vil kunne opnås 3/4 flertal, da vi jo aldrig er fuldtallige ved møderne. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svend Frederik Hansen, vor mangeårige kasserer og turnus-medlem, kom i fint selskab med Hans 

Christensen og Ole Fastrup på NAFA.dk, da han blev udnævnt til æres-medlem. Jeg skrev en lille artikel 

om ham. Svend er uddannet elektronik-ingeniør og  var medstifter af Firmaet DanCall, som 

producerede nogle af verdens første rigtige mobil-telefoner. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. februar var der Instrument- og observationsmøde i observatoriet. Svend Petersen gav en grundig 

introduktion i brugen af vor nye  EQ6 go-to montering, blandt andet om, hvordan man indstiller den 

rigtige placering af Nordstjernen i polsøgerteleskopet, ved hjælp af app´en Polarscope. 

Nordsternen ligger jo 0,54 grader forskudt i forhold til det imaginære omdrejningspunkt. 

Desværre var der overskyet, så vi fik ikke prøvet det i praksis denne aften. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Søndag d. 11. februar kl. 10.00  var der introduktion i brug af observatoriets kikkerter i dagslys, 

primært for nye medlemmer. Vi startede op med Kaffe og rundstykker. Vi var 8 ialt deriblandt de nye 

medlemmer Sofie, Thomas, Henrik og Rune 

Ole Fastrup demonstrerede bl.a. brugen af de gradinddelte kredse. Der blev også demonstration af vore 

computer-programmer.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har jo mulighed for at få en plads til observationer på toppen af et tidligere vandtårn i Hammer 

Bakker, hvor der indvendigt skal indrettes etage-adskillelser med vindeltrapper, og hvor forskellige 

foreninger kan udfolde deres aktiviteter. 

Men der skal jo søges om midler til den slags. Der blev bla. søgt om tilskud fra Real Dania til de såkaldte 

"Vidundere", og der meldte Vandtårnet i Hammer Bakker sig til deres hjemmeside, som ser sådan ud. 

For at komme i betragtning skulle et projekt have mindst 200 "likes". Jeg sendte en mail til alle 

medlemmer af NAFA, om at gå ind på siden og give Vandtårnet et flueben. 

Vi kom op på over 300 likes, og fik et tilsagn om 100.000. Energi-styrelsen har givet 264.500, de såkaldte 

"Møllepenge" Men der er jo langt derfra op til de mindst 1,3 millioner hele byggeriet er budgetteret til 

at koste. 

10. april generalforsamling 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fredag d. 23. februar var der okkultation mellem Månen og stjernen Aldebaran, og der blev truffet 

forberedelser dertil. Især Ole Fastrup lagde stor energi i forberedelserne. Svend havde købt nyt 

web-kamera, primært til brug med det lille teleobjektiv på 10-tommerens dugkappe. Det gamle var lavet 

til brug med Windows XP, og kunne ikke samarbejde med vores PC. 

Desværre var der et tykt skydække, og vi fik ikke set okkultationen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. marts bød på foredrag om Rumtelseskopet Tess v. Rasmus Handberg fra Aarhus Universitet. Det skal 

undersøge over 200.000 stjerner for EXO-planeter. Det skulle, efter sigende, være 30-100 gange så 

lysstærkt som Kepler teleskopet. 

Det kan jeg ikke sige noget om, da jeg var til Workshop på Vrå Højskole sammen med Aalborg Fotoklub. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. april var der observationsmøde hos Hans og Runa i Flauenskjold. Overskyet, men vi hyggede os da, og 

fik noget godt at spise. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Torsdag 24. maj var Svend og jeg til orienteringsmøde om EU´s nye og skrappere persondataforordning i 

Gigantium kl. 18.30 - 21.30 (der var kaffe og kagepause) 

Cant. scient Torsten Højmark Hansen, konsulent,underviser og rådgiver på center for frivilligt socialt 

arbejde, orienterede. 

Svend og Ove brugte, så vidt jeg ved, en hel eftermiddag på at at udforme NAFA´s privatlivs-politik og 

den kan klikkes frem på vores hjemmeside, under Foreningen. 

Alle nye medlemmer får den tilsendt, ligeledes medlemmer, der melder sig ud. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag 29. maj var hele bestyrelsen i Svanfolk Bakker. Vi har jo flere gange fået at vide, at vi snart skal 

rømme  vores observatorie i Lille Vildmose, da området skal være en udvidelse af vildsvine-området. 

Jesper Salvesens bedstemor har  et område i Svanfolk Bakker, som vi godt må have observatoriet på. 

Men området var for uvejsomt og bakket, og høje træer og buske gjorde det uegnet til observationer, så 

det droppede vi. Ellers en varm tak til Jesper og hans bedstemor for tilbuddet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fredag 27 juli var der total Måneformørkelse. Formørkelsen begyndte dog mens Månen befandt sig 

under horisonten, og der var skydække i øst. Først efter kl. 22 kom Månen frem en halv times tid. Efter 

vort skøn var der ca. 100 fremmødte på plænen omkring observatoriet. Mange havde tæpper med og 

nogle oven i købet vin med. Der var mange mennesker med kikkerter og teleobjektiver . Der var en del 

besøgende i observatoriet, selvom vi ikke officielt havde meldt åbent. 

Nafa´s EQ6 med 8" Meade var på plænen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Søndag 12. august var Ove og jeg hos Dr-Nordjylland, Frederik Bajersvej. Jeg blev interviewet i direkte 

radio om meteorsværmen Perseiderne - hvad kommer de fra, og hvad sker der med dem når de farer 

gennem atmosfæren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag 4. september  Var Kim Lang, Klokkerholm, og Cant Scient i fysik og astronomi på besøg. Han 

dyrker den mest avancerede form for astrofoto her til lands, og fortalte udførligt om de overvejelser han 

gjorde sig i forbindelse anskaffelse af udstyr til sit store teleskop. 

Meget interessant aften. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fredag 28. september fik jeg en meget ubehagelig telefonopringning fra Morten Holch, Kulturkonsulent i 



Sundheds- og Kulturforvaltningen. 

Vort årlige drifts-tilskud på ca. 87.000 kr bortfalder pr. 1. januar 2019. Aalborg byråd havde bestemt, at 

standse tilskuddet på grund af faldende besøgstal. Der var kun 444 besøgende udefra + 84 besøg af 

NAFA medlemmer. Man lader fuldstændig ude af betragtning, at 2017  var et utroligt regnfyldt og 

overskyet år, og at det afspejlede sig stærkt i besøgstallet. 

Vi har senere hen erfaret, at byrådet havde forslaget til debat helt tilbage i maj - uden overhovedet at 

høre os, og give os mulighed for at tale vores sag. Det svarer næsten til at man nævner navnene på 

trafikdræbte i TV, uden at informere de pårørene først. 

Vi holdt d. 3. oktober et ekstraordinært bestyrelsesmøde, om det. Plus to senere møder med folk fra 

kommunen og kultur og sundhedsforvaltningen. 

Anders Kromann, fritidskonsulent i kommunen, foreslog, at vi søgte status som en folkeoplysende 

forening. Jeg tænkte "som om vi ikke altid har været det?" 

Af mangel på midler til kørselspenge, vil vore bookede aftener på torsdagene blive udfaset. Men vi 

holder selvfølgelig de allerede bookede aftener. 

Ifølge Lisbeth Stokholm kommer vi til at betale en årlig husleje til kommunen på ca. 5000 kr. for at have 

observatoriet +1000 kr for at få adgang til golfhusets fællesarealer. 

Vi kan ikke længere have vort bibliotek, som nu er rømmet og kælderrummet. 

Der skal ikke længere bruges alm. nøgler i Golfhuset, men en elektronisk chip-brik, som 

turnus-medlemmerne har fået. 

Vi holdt et ekstraordinært medlemsmøde 20. november om dette  

8. dec blev der muget godt og grundigt ud i de gamle bøger og tidsskrifter. Irrelevante bøger og blade 

blev kørt på lossepladsen. En stor del af vore bøger blev fragtet til midlertidig opbevaring hos Hans 

Christensen, Flauenskjold. 

De bøger, som betyder mest for os, står nu her i observatoriet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag 9. Oktober  Professor Hans Kjeldsen fortalte om rumsonden New Horizons og de fantastiske 

billeder den har sendt tilbage til Jorden især af Pluto, som skam er en smuk, rund planet, og ikke bare en 

ubestemmelig klump, som man troede førhen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag 6. november Holger Nielsen holdt et spændende foredrag "Hvad ser vi her" om besynderlige 

himmelfænomener, og billeder fra andre positioner i Solsystemet, som vi så skulle give et bud på, hvad 

var. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fredag 9. November var en speciel aften, hvor den 88 årige Svend Hansen kom på besøg. Hans 

barnebarn, Sara Freja, og hendes mand, mente at Svend skulle have lejlighed til at besøge observatoriet 

igen - hvem ved, om det blev sidste gang? Vi havde en hyggelig aften med kage og kaffe, selv om det 

skuffende nok, var overskyet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag 11. december var vi til den traditionelle Juleafslutning med Gløgg og æbleskiver.    Denne 

gang var det ikke i Golfhuset, men hos Hans og Runa i Flauenskjold. Dejlig hyggelig aften. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svend, Ove og Poul satte nyt elektronik-skab op i vort tidligere bibliotek, til styring af internet, og 

aflæsning af vejrstation og ildkugle-kamera - stor ros til dem for godt arbejde! 

Der er blevet sat kæde med røde variable LED-lys op i observatoriet, så vi kan finde vore okularer o g 

andet udstyr, uden at spolere vores nattesyn. Mogens indkøbte det, og Svend stod for opsætningen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Der skete også en anden trist begivenhed i 2018. 

Vort mangeårige medlem- og turnusmedlem Erik Brandt Christensen sov stille ind d. 3 december. 

Bisættelsen fandt sted d. 7 december i Nørresundby kirke. Hele bestyrelsen var der plus Ole Fastrup, og 

NAFA gav en båre-buket. Erik blev dog 92 år, så han må siges, at have gjort det godt.  

 

Nye medlemmer 

Johnny Jensen, Aalborg 

Bent Lyndgård, Aalborg 

Michael Nordstrøm, Frederikshavn 

Peter Riis Larsen, Aalborg 

Niels Kromann Nøhr, Aalborg 

Lisbeth Kromann, Aalborg 

Ole Schmidt Pedersen, Nr.Sundby  er vendt tilbage NAFA - og i turnus 

Thomas Rørbeck Jensen blev nyt turnusmedlem 

Rune Christiansen blev nyt turnusmedlem 



 

 

 


