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Kære Rømervenner

Det er desværre al for lang tid siden, vi sidst har udsendt et nyhedsbrev. Det skyldes dels stor travlhed med

jubilæumsbogen, dels det faktum, at det har været noget usikkert, om vores ambitioner for den næste udstilling,

der åbner den 30. september på Ole Rømer Museets 25 års jubilæumsdag, har kunnet realiseres med de givne

økonomiske rammer. Dertil er i dag at sige, at arbejdet med jubilæumsbogen for vores vedkommende næsten er

færdigt, og at der efter den sidste budgetrevision er kommet lidt mere luft i afdelingens økonomi, så der er basis

for både en spændende udstilling og festligholdelse af dagen.

Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 16. marts. Her havde bestyrelsen stillet forslag om en

opdatering af foreningens vedtægter, så de er i overensstemmelse med de ændrede forhold på museet. Efter nogen

diskussion blev formålsparagraffen §2 ændret til:

Foreningens formål er at støtte udforskningen af og udbredelse af kendskabet til dansk

astronomis historie - fortrinsvis Ole Rømers liv og gerning.

Dertil kommer en række ændringer, der får vedtægterne til at matche de ændrede navne- og tilhørsforhold.

Ifølge vedtægternes §13 skal en vedtægtsændring godkendes af  to på hinanden følgende generalforsamlinger,

der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum, for at være gyldig. Der var imidlertid ingen, der på

generalforsamlingen var imod forslaget, så med mindre der inden den 1. august er kommet ønsker om at holde

en ny generalforsamling for den endelige vedtagelse, betragter vi den som godkendt af medlemmerne. De

opdaterede vedtægter følger med dette nyhedsbrev.

Regnskabet for foreningsåret 2003 blev godkendt og kontingentet for det kommende år fastlagt uændret til 150

kr. Der var dog forslag om at forhøje kontingentet, da der i forbindelse med jubilæumsarrangementerne vil være

brug for økonomisk støtte. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at ekstra indbetalinger modtages med

taknemmelighed.

Siden sidst

Den første egentlige jubilæumsudstilling

“Målt & Vejet” blev åbnet den 2. april. Den

er for en stor del baseret på en enestående

samling lodder samt længde- og rummål, som

F O R C E  T echno lo gy,  de t  t id l igere

Justervæsen, velvilligt har udlånt til museet.

Udstillingen blev åbnet af direktør Bent

Larsen, FORCE Technology; hans tale er

vedlagt dette nyhedsbrev. Billedet ved siden

af viser en lille del af den store mængde

originale rummål fra Instituttet.
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Jubilæumsbogen

Vores arbejde med jubilæumsbogen nærmer sig slutfasen, og grafikeren er ved at lægge sidste hånd på layoutet,

så den kan gå videre til trykkeren og udkomme som planlagt på jubilæumsdagen den 30 september.

Ole Rømer. Videnskabsmand og samfundstjener

Indholdsfortegnelse:
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Næste udstilling

Den næste udstilling åbner på selve jubilæumsdagen. Her vil hver af ovennævnte forfattere udvælge et par

genstande med relevans til deres bidrag. På den måde håber vi, at man får et godt overblik over Ole Rømers

mangesidede virke.

Jubilæumsdagen

Som nævnt i indledningen er der efter sidste budgetrevision kommet mere luft i budgettet til festligholdelse af

Ole Rømer Museets 25 års fødselsdag den 30. september, så det ikke bliver den skrabede udgave, det i lang tid

så ud til. Der er ikke lagt et endeligt program, men sikkert er det, at der vil blive koncert med Lyngby Kammerkor

og historisk mad forestået af Bi Skaarup, Københavns Bymuseum.

“Alle Tiders Største Dansker”

Til sidst skal det lige nævnes, at venneforeningen indstillede Ole Rømer som kandidat til titlen “Alle Tiders

Største Dansker” i Berlingske Tidendes efterlysning af denne person. Af uforståelige årsager blev han ikke valgt.

Det blev H. C. Andersen tæt fulgt af Niels Bohr, begge i øvrigt meget velfortjent.

God sommer, på gensyn den 30. september


