Ole Rømers Venner
Forening til udbredelse af dansk astronomis historie
med særligt henblik på Ole Rømers liv og gerning
K roppedal M useum, K roppedals A llé 3, 2630 T aastrup

Nyhedsbrev Nr. 38

Juli 2009

Generalforsamling 2009
Venneforeningens 18. ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 23. marts i
Medborgerhuset i Høje Taastrup med kun 9 deltagere, deraf var de 5 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden indledte med at byde velkommen, hvorefter man gik i gang med
generalforsamlingen, med den i vedtægterne foreskrevne dagsorden.

1.

Valg af dirigent
Finn Bo Frandsen blev valgt som dirigent. Efter at have konstateret, at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne for mere end
2 uger siden, erklærede dirigenten generalforsamlingen beslutningsdygtig og gik
videre til næste punkt på dagsordenen.

2.

Bestyrelsens beretning
Formanden Ole Henningsen redegjorde for foreningens aktiviteter i 2008.
Medlemsmøder. Bortset fra generalforsamlingen den 8. april er der ikke afholdt
møder for medlemmerne.
Nyhedsbreve. Der er udgivet 2 nyhedsbreve med information om forskellige
arrangementer af interesse for foreningens medlemmer samt boganmeldelser.
Meddelelser fra Ole Rømers Venner er udkommet for 14. gang. Når der står 16.
årgang på omslaget, skyldes det, at de ikke udkom i 1999 og 2005, så 7. og 12. årgang
er aldrig trykt.
Det er Per Friedrichsen, der har det slidsomme arbejde som redaktør. Jeg ved ikke,
hvordan han gør, men han får forfatterne til at afstå fra honorarer, så det er ikke den
post, der tynger vores budget. Det er vi meget glade for, ellers var det ikke muligt at
lave skriftet med vores midler. Til gengæld stiger både trykke- og portoudgifter stærkt.
Efter det fik et ISSN nr i 2005 er interessen for de tidligere udgaver stigende.
Desværre er vi ikke i stand til at efterkomme ønskerne. De eksemplarer, vi troede vi
havde, er forsvundet i museets magasiner.
Hjemmeside Webmaster Steen arbejder med at udbygge hjemmesiden oleroemer.dk
og håber på, at kunne lægge de numre af “Meddelelser” vi har på elektronisk form ud
på den i løbet af det kommende år.
Dansk Musik Teater Vi fik et godt tilbud på rabat på billetter til Nyt Dansk
Musikteater musicalen Stjernernes Nat om Ole Rømers astronomiske verden, der
skulle have haft premiere i februar i år. Der blev heldigvis kun afsat 8 billetter, for
som bekendt gik Nyt Dansk Musikteater konkurs inden premieren. Boet refunderer
ikke forudbetalte billetter til de aflyste forestillinger. Vi har gjort vores krav gældende
til boet og får det dækket i henhold til konkurslovens § 97. Kurators forventning er
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desværre, at der ikke vil blive dividende til krav i henhold til konkurslovens § 97. Vi
bliver orienteret, når konkursboet afsluttes. De uheldige købere af billetterne har alle
selv betalt dem, så venneforeningen kommer ikke til at lide tab i forbindelse med
konkursen.
Museets repræsentantskab mødes en gang om året i slutningen af maj måned for at
blive orienteret om årets arbejde på museet med mulighed for at give ros og kritik. Det
er tænkt som en dialog, men er blevet til en envejs forestilling, hvor afdelingslederne
orienterer om afdelingens arbejder i det forgangne år og planer for det kommende år.
Men nogen dialog er det ikke, mere foredragsagtigt. Meget naturligt, fordi
arkæologerne i repræsentantskabet interesserer sig ikke synderligt for Nyere Tid og
astronomi og vice versa. Med de mange forskellige interessegrupper er det heller ikke
det rigtige forum at stille svære spørgsmål og give uddybende svar, så deltagerne siger
ikke noget. Det er selvfølgelig trukket hårdt op, men faktum er, at interessen for
møderne har været jævnt dalende de seneste år, der kommer kun omkring halvdelen
af de 44 medlemmer. I konsekvens heraf, blev det sidste år diskuteret at erstatte
repræsentantskabet med faglige råd for arkæologi, historie, astronomi og lokalarkiver.
Disse råd skal hver omfatte et passende antal personer med erfaring og indsigt i
området, og det skal være muligt efter behov at invitere flere med. Det er ikke det
emne, der har taget mest af bestyrelsens tid, men et endeligt oplæg til vedtagelse på
repræsentantskabsmødet i år skal vedtages af bestyrelsen den 1. april og godkendes
på årets møde med repræsentantskabet.
Valg til museets repræsentantskab På dette møde skal der også vælges en
repræsentant til museets bestyrelse. Valgperioden er 4 år og følger
kommunalbestyrelserne. Ved sidste valg byttede KAF's repræsentant Henrik Fischer
og jeg plads forstået på den måde, at Henrik blev valgt og jeg blev hans suppleant,
hvor det i første valgperiode var omvendt. Desværre afgik Henrik ved døden
nytårsdag, så jeg er igen i bestyrelsen. Da suppleanten er med til møderne, og der
bliver lyttet til ham, gør det ikke den store forskel.
En forskel er der imidlertid, for Henrik var meget opsat på at etablere et
Folkeobservatorium og havde stor viden om, hvordan det skal indrettes. Den
sagkundskab kommer vi til at savne.
Per Friedrichsen Det er med stor beklagelse vi må tage til efterretning, at Per efter
moden overvejelse har besluttet, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Vi
kommer til at savne ham. Han var med til at stifte foreningen i 1992 og har siden lagt
et stort arbejde i den. Han var den første formand og har altid været den skrivende
kraft i bestyrelsen. Igennem alle årene har kan været redaktør af “Meddelelser”, som
fra at være et lille skrift på 20 sider er vokset til 80 sider. Heldigvis har han lovet at
levere stof til næste nummer, så dette år er reddet.
Slutning. Det var i korthed, hvad foreningen har lavet i det forgangne år. Jeg går ud
fra, at I også er kommet for at høre Jakob fortælle om Longomontanus og hans virke,
så jeg slutter her, så vi kan komme videre med generalforsamlingen. Kommentarer og
spørgsmål er meget velkomne.

3.

Aflæggelse af regnskab
Kasserer Steen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 752 kr og en
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kassebeholding på minus 12782 kr.
Venneforeningen er anerkendt som folkelig forening i Høje Tåstrup kommune og har
fået 4000 kr i kommunalt tilskud til de folkeoplysende aktiviteter, så økonomien er
ikke så dårlig som den aktuelle status og resultatet for 2009 viser.
Regnskabet godkendt.

4.

Oversigt over fordeling af disponible midler
Intet til dette punkt.

5.

Arbejdsplan og fastsættelse af kontingent
Vi fortsætter med udgivelse af nyhedsbreve, og “Meddelelser fra Ole Rømers
Venner”, men tør ikke love, at de udkommer på hans fødselsdag den 25. september.
Derudover vil vi fortsætte det gode samarbejde med Jakob Danneskiold-Samsøe og
Karin Tybjerg i museets astronomiske afdeling.
I sidste nyhedsbrev startede vi en indsamling til en gave til vores æresmedlem Claus
Thykier i anledning af at han fylder 70 den 13. august. Det har givet os midler både
til en gave og en reception, som i samarbejde med Teknisk Museum vil blive holdt der
onsdag den 2. september.
Kontingentet blev efter nogen diskussion fastholdt på 150 kr for dette år.

6.

Valg til bestyrelsen
Karin og Ole genvalgt og Jørgen Lyngbye valgt til en toårig periode.

7.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen forslag at behandle.

Efter selve generalforsamlingen holdt museumsinspektør Jakob Danneskiold-Samsøe foredrag
om Longomontanus, Tycho Barhes mest betroede assistent og efterfølger som matematiskastronomisk professor ved Københavns Universitet. Det er ham, vi kan takke for, at Tychos
metoder og teknikker er bevaret for eftertiden.

Nyt fra museet
Byggeplaner
Det ser ud til, at nybyggeriet kan gå i gang allerede til næste år. Planen er som følger:
T

Opførelse af ny udstillingsbygning på minimum 300 m2

T

Opførelse af multimediesal på 100 m2 med et astronomisk folkeobservatorium.

T

Mindre nyindretning og renovering af eksisterende bygninger
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Repræsentantskabet
Arbejdet med byggeprojektet har været så omfattende, at der ikke blev tid til at ændr på
repræsentantskabets sammensætning og indflydelse, så årets møde den 25. maj blev afholdt
efter den gamle forretningsorden. Det vil sige der fra de folkelig foreninger skulle vælges en
repræsentant og en suppleant til museets bestyrelse til en ny 4-års periode. Valgperioden følger
den kommunale. Valgt blev Ole Henningsen med Søren Kristian Lynggaard fra KAF
(Københavns Astronomiske Forening) som suppleant.

Fra venneforeningen
Sidste år udloddede vi to eksemplarer af jubilæumsbogen “Ole Rømer – videnskabsmand og
samfundstjener”. Betingelsen for at komme med i lodtrækningen var, at man havde skaffet et
nyt medlem til foreningen. Der er imidlertid ingen, som har reageret på opfordringen, men
tilbudet gælder stadig, og vi håber faktisk at komme af med bøgerne.
Mens vi er ved pengene, er der en del medlemmer, der ikke har betalt kontingent i år. Hvis vi
ikke får en indbetaling fra dem, bliver de slettet som medlemmer.

Kommende arrangementer
Ole Rømers fødselsdag
Museet fortsætter traditionen med at holde et eftermiddagsforedrag om et emne med relation
til Ole Rømer og hans tid på fødselsdagen den 25. september. Det er i år en fredag, og da der
erfaringsmæssigt ikke kommer mange en fredag eftermiddag, bliver det holdt lørdag den 26.
september i stedet for. Nærmere detaljer er endnu ikke fastlagt, men kommer selvfølgelig til
at stå må museets hjemmeside www.kroppedal.dk, når de forligger.

Claus Thykiers 70 års fødselsdag
I sidste nyhedsbrev startede vi en indsamling til en gave til vores æresmedlem Claus Thykier
i anledning af hans 70 års fødselsdag den 13. august. Der er kommet mange bidrag, og gaven
bliver overdraget onsdag den 2. september på Teknisk Museum i Helsingør i forbindelse med,
at Claus holder et fordrag med titlen

Astronomiske strejftog
Tycho Brahe og Ole Rømer fra jord til Himmel
Efter foredraget er der reception med en drink og mulighed for at se museets samlinger. Husk
at tage den vedlagte invitation med, den giver nemlig også gratis adgang til museet.
God sommer, på gensyn den 2. september
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