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Kære Rømervenner
Kalibrering af Ole Rømers eklipsarium
Poul Darnell og Frank Nielsen har i flere år studeret Ole Rømers eklipsarium i detaljer og som de første
beskrevet, hvordan det virker og hvordan det kan lade sig gøre at omsætte solen og månens bevægelser
i rummet til en viserbevægelse på en plan skive, hvor man med stor nøjagtighed kan se, hvornår der har
været sol- eller måneformørkelser i perioden 1580 - 1780. Selv med de hjælpemidler og den viden, der er
tilgængelig i dag, har det været vanskelig at forstå mekanikken, så det er fantastisk, at det kunne lade sig
gøre i 1600 tallet, men Ole Rømer kunne. Der kommer senere i år et særnummer af “Meddelelser fra Ole
Rømers Venner” med en artikel om eklipsariet og projektet.

Økonomi og medlemsalder
Som det fremgår af regnskabet for 2011 på bagsiden at indkaldelsen til generalforsamlingen onsdag den
7. marts, får vi tilskud fra Høje Tåstrup kommune, fordi vi er en af kommunens kulturelle foreninger.
Tilskudet gives som et kontant beløb samt mulighed for gratis at benytte kommunens lokaler til møder og
arrangementer. Vi har hvert år skullet gøre rede for medlemmernes alder. Antal 0 - 6 årige, 7 - 11 årige,
12 - 15 årige, 16 - 19 årige, 20 - 24 årige og 25 årige og ældre. Vi har tidligere kunnet nøjes med at
konstatere, at det har vi ingen anelse om, men at vi er ret overbeviste om, at alle medlemmerne er mere
end 25 år. Så let slipper vi ikke mere, da der er kommet nye regler for kommunernes tilskud til lokale
foreninger. Nu skal de have medlemslister med navn, adresse og fødselsdato, men ikke CPR numre. Vi
beder derfor om at I skriver jeres fødselsdato på indbetalingskortet eller bankoverførslen, når I betaler det
årlige kontingent.

Kontingent
Kontingentet for 2012 er uforandret 150 kr. Man kan benytte det vedlagte girokort eller overføre beløbet
til venneforeningens konto i Danske Bank

Reg: 1551 Konto: 1617842
Det vil gøre bogføringen lettere for kassereren, hvis I skriver medlemsnummeret på overførslen. Det står
på konvolutten over navn og adresse.

E-mail adresser
Portoen stiger med jævne mellemrum, så det bliver dyrere at sende post på den gammeldags maner på
papir. Vi får af og til invitation til et arrangement eller foredrag på museet, men somme tider så sent, at
vi ikke kan nå at sende den til medlemmerne så de har fået den inden dagen. Det kan vi gøre bedre, hvis
vi kan sende invitationen som e-mail, det er hurtigere og koster ikke noget. Der er imidlertid det problem,
at vi ikke kender alle e-mail adresserne, men der er plads til at skrive den på indbetalingskortet, så vi håber
at der er mange der gør det.
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