Referat af generalforsamling i SNU den 23. april 1997
ad 1. Beretning for perioden 1. juni 1995 - 31. december 1996
Formanden indledte med at minde om, at dette var den første generalforsamling, efter at selskabet
var gået over til at have kalenderåret som regnskabsår. Generalforsamlingen var således kun et halvt
år efter den tidligere, og derfor ville der kun blive aflagt beretning for denne ½-års periode.
I efteråret 1996 havde selskabet haft fem arrangementer, med varierende fagligt indhold. Sæsonen
var blevet indledt med et foredrag om naturvidenskabelige undersøgelser af skeletfund ved Dr. Pia
Bennike, herefter havde der på oktober-mødet været overrækkelse af Kirstine Meyer’s legat og
foredrag af legatmodtageren, forskningsadjunkt Michael Drewsen om laserkøling af atomer. Den
30. oktober havde der været foredrag om Internet, sikkerhed og kryptering ved civ.ing. Martin Bech
fra UNI•C, og herefter generalforsamling. Den 20. november havde der været et foredrag om
Kulstof 14-datering ved Professor Kaare Lund Rasmussen, og endelig den 11. december et foredrag
“Hvor længe er der til dommedag?” ved Professor Holger Bech Nielsen.
De fire første foredrag havde alle tiltrukket ca. 30 tilhørere, og det var interessant at notere at på nær
nogle få faste deltagere var der tale om meget forskellige kredse af tilhørere. Dette tydede på, at
meddelelsen om selskabets foredrag blev læst mange steder. Arrangementet den 11. december
havde været et stort tilløbsstykke med 200 deltagere, og både fjernsyns- og radiodækning. Dette
illustrerede, at den potentielle tilhørerskare til selskabets arrangementer var ganske stor. Formanden
mente derfor, at der burde gøres en ny markedsføringsindsats, således at selskabets arrangementer i
gennemsnit fik flere deltagere. En lille brochure om selskabet var under udarbejdelse, og det var
under overvejelse at genoptage udsendelse af plakater til biblioteker.
Tidsskriftet KVANT var udkommet som planlagt, dog med en smule tidsmæssig forskydning.
Formanden benyttede lejligheden til at takke redaktøren Mads Hammerich for hans store arbejde
med bladet, og opfordrede medlemmerne til at kontakte Mads Hammerich, såfremt de havde gode
ideer til indslag.
ad 2. Forelæggelse af regnskab.
Regnskabet for perioden 1. juni 1996 til 31. december 1996 blev uddelt. Regnskabet udviste
overskud. Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.
Budgettet for 1997 havde tidligere været forelagt på generalforsamlingen i oktober og stod stadig
ved magt.
ad 3. Direktionens medlemmer, jfr. vedtægterne.
Ifølge vedtægterne fratræder hvert år et medlem af direktionen efter tur, idet genvalg dog er muligt.
I år var situationen, at det mangeårige medlem K.G. Hansen havde ønsket at udtræde. Formanden
takkede K.G. Hansen for en stor og ihærdig indsats over en meget lang periode, og gav udtryk for,
at direktionen ville savne ham. Som nyt medlem i stedet for K.G. Hansen foreslog direktionen
lektor Malte Olsen fra Niels Bohr Instituttet. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.
Ved forrige generalforsamling var Henrik Fog udtrådt. Det havde taget nogen tid at finde en ny
industrirepræsentant til direktionen. Formanden udbad sig generalforsamlingens tilslutning til, at
koncernudviklingsdirektør Ole Mørk Lauridsen har Tele Danmark blev opfordret til at indtræde.
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.
ad 4. Valg af revisor.
På forrige generalforsamling var Bente Winstrøm-Olsen blevet genvalgt. Hun havde ikke ytret

ønske om at holde op. Formanden bad om generalforsamlingens tilslutning til en forlængelse af
Bente Winstrøm-Olsens periode, og der var tilslutning hertil.
ad 5. Ændring af vedtægterne.
Der var i SNUNYT trykt et forslag til ændring i vedtægternes § 4. De samlede vedtægter med denne
ændring indføjet blev uddelt. Generalforsamlingen tilsluttede sig ændringen. Det blev diskuteret,
om budgettet for det løbende år skulle forelægges. Der var enighed om, at direktionen kunne
vedtage et budget, og derefter forelægge det for generalforsamlingen i det løbende år.
ad 6. Eventuelt.
Det var intet under dette punkt.

