Referat af generalforsamling i Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 13. april 2015.

Dagsorden:
Ad 1. Beretning for året 2014.
Formanden afgav følgende beretning for året 2014:
Året 2014 havde to foredragssæsoner med ret forskellige temaer, i foråret ”Krystallografi” i forbindelse
med krystallografiens år og i efteråret ”Livet i havet” i samarbejde med Centre for Ocean Life. Derudover
havde vi et jubilæumsarrangement i august, med uddeling af Kirstine Meyers Legat, og en medaljeuddeling
ved årets sidste foredrag. Et begivenhedsrigt år med i alt 12 arrangementer, heraf 2 med prisuddelinger.
Forårssæsonen startede den 10. februar, hvor professor Sine Larsen fra Kemisk Institut ved KU gav en
introduktion til det internationale krystallografi år IYrCr2014. Herefter holdt Head of Department Gerd
Schluckebier fra Novo Nordisk foredrag den 3. marts om ”Hvordan krystallografi bidrager til opdagelse af
nye insuliner”. Den 24. marts fortsatte General manager, dr.ir. Alfons Molenbroek fra Haldor Topsøe serien
med foredraget ”Krystallografi i industriel katalyse”, og den 7. april talte professor Kell Mortensen fra Niels
Bohr Instituttet om ”Strukturelle studier af biomolekylære komplekser og syntetiske polymer systemer ved
anvendelse af småvinkelspredning, SANS og SAXS. Så kom den 28. april foredraget
”Materialekrystallografi” af professor Bo Brummerstedt Iversen fra Aarhus Universitet, efterfulgt af
Selskabets generalforsamling samme aften, og sæsonen sluttede den 19. maj med et foredrag af
professor Poul Nissen fra Aarhus Universitet om ”Cellens komplekse verden i krystalklart lys”. Der var
således tale om en tætpakket sæson med i alt 6 foredrag, som også gav anledning til en større artikel i
Weekendavisen, og hvor både universitetsverdenen og den industrielle forskning var vel repræsenterede.
Selskabet skylder professor Sine Larsen stor tak for at have taget initiativet til denne spændende
foredragsserie.
Den 19. august fejrede vi på DTU stort fælles jubilæum – 190+70 år - sammen med UNF. Det blev en festlig
dag med Science Slam, Uddeling af Kirstine Meyers Legat til PhD Pernille Yde fra NBI, taler om SNUs historie
i de sidste 25 år og UNFs historie , samt fortællinger fra KVANT, der netop er blevet 25 år i år. Lidt mere end
100 deltagere fandt vej til arrangementet, der sluttede med en større reception.
Efterårssæsonen startede den 15. september med foredraget ”Havets usynlige liv” af professor Thomas
Kiørboe fra DTU Aqua. Næste foredrag den 1. oktober havde titlen ”Hvor mange fisk er der i havet?” og
blev afholdt af professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua. Så talte lektor Anders Peter Andersen fra DTU
Fysik om ”Zooplankton-hydrodynamik” den 27. oktober, og professor Per Juel Hansen fra Biologisk Institut
på Københavns Universitet fortsatte den 17. november med foredraget ”Havets mikroskopiske kødædende
planter”. Det sidste foredrag i serien blev afholdt den 8. december af professor Andre W. Visser fra DTU
Aqua og handlede om ”Ocenas, Climate and Carbon Pumps”. Dette afsluttende foredrag var på engelsk
med mulighed for spørgsmål på dansk og sammen med aftenens medaljeuddeling til lektor Pia Halkjær
Gommesen fra Faaborg Gymnasium tiltrak det et betydeligt antal tilhørere, ligesom de fleste andre
foredrag i sæsonen havde et pænt antal tilhørere. Serien var et samarbejde med ”Centre for Ocean Life”, et
tværfagligt forskningscenter oprettet af Villum Fonden med deltagelse fra både DTU, KU og RUC.
I årets løb havde udvalget for H.C. Ørsted Medaljen til inspirerende gymnasielærere indenfor Selskabets
fagkreds fortsat sit virke og også i 2014 var der indkommet et antal gode indstillinger til denne pris.
Udvalget består af fhv. rektor Hans Lindemann, fhv. rektor Steen Hoffmann, rektor Jette Rygaard Poulsen
og studielektor Per Dal Jensen, samt Jeppe Willads, der repræsenterer Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening. Årets arbejde resulterede i uddelingen til lektor Pia Halkjær Gommesen, som udnerviser i kemi og
biologi på Faaborg Gymnasium og udover sit normal virke blandt gymnasieelever også har bredt
samarbejde med folkeskoler på Fyn og med Syddansk Universitet.

Allerede i 2012 var der opstået den tanke, at SNU i forbindelse med 100-året for Niels Bohrs Atommodel
kunne tage initiativ til at genoprtykke det Mindeskrift om Niels Bohr, som Selskabet udgav som et
særnummer af Fysisk Tidsskrift året efter hans død. To fonde og Ingeniørforeningen blev søgt om støtte, og
det så en overgang ud til, at vi ville kunne få fondsstøtte til at dække udgifterne ved et genoptryk. Desværre
viste det sig dog i sidste runde, at det kun var Ingeniørforeningen, der gav bidrag til udgivelsen. På dette
sene tidspunkt besluttede direktionen så at lade SNU indgå et samarbejde med KVANT om udgivelsen.
Dette betød, at SNU selv måtte dække hovedparten af udgiften, idet vi samtidig så det som en markering af
det 190 års jubilæum, SNU kan fejre her i sommeren 2014. En del af udgiften søges indhentet gennem salg
af Mindeskriftet, som vi ellers havde håbet ved fuld fondsfinansiering at kunne uddele gratis til
medlemmerne og i elektronisk form til gymnasierne.
Vi hævede på generalforsamlingen den 8. april kontingentet for 2014 med henblik på at kunne få den
almindelige drift til at løbe rundt fra og med 2014. Som sagen med Mindeskriftet udviklede sig, vil vi i 2014
få et underskud, med det er en engangsudgift, og den løbende driftsøkonomi skulle nu være i balance. Det
betyder naturligvis, at vi reducerer Selskabets egenkapital, men vi har fundet denne reduktion forsvarlig.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2014.
Formanden forelagde regnskabet for året 2014. Der havde været budgetteret med et underskud grundet
udgiften med Mindeskriftet og festligholdelsen af 190 års jubilæet sammen med UNF, men dette var blevet
mindre end forventet, og selve driften løb rundt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3. Forelæggelse af budget for 2015.
Formanden forelagde et budget for 2015 med et lille overskud. Året forventes ikke at byde på
ekstraordinære udgifter eller indtægter, så det er et rent driftsbudget.
Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for 2016.
Formanden foreslog uændret kontingent, da der sidste år var vedtaget en kontingentstigning, og der nu
ser ud til at være balance mellem de løbende udgifter og de løbende indtægter.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at fastholde kontingentet i 2016, således at det for ordinære
medlemmer blev 250 kr, for studentermedlemmer 125 kr og for virksomhedsmedlemmer 750 kr.

Ad 5. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne.
Et af direktionens medlemmer skal ifølge vedtægterne stille sit mandat til rådighed, men kan også
genopstille. Sine Larsen stillede sit mandat til rådighed, men var villig til genvalg.
Der var ikke andre forslag til nye medlemmer, og Sine Larsen blev genvalgt med akklamation.

Ad 6. Valg af revisor.
Selskabets revisor, studielektor Per Dal Jensen, var villig til genvalg. Formanden takkede Per Dal Jensen
for hans indsats indtil nu og indstillede til genvalg.
Per Dal Jensen blev med akklamation genvalgt som revisor.
Ad 7. Evt.
Under eventuelt gratulerede Ole Mørk Lauridsen på den øvrige direktions vegne Dorte Olesen med nu at
have været formand for SNU i længere tid end Selskabets stifter, H.C. Ørsted. Direktionen takkede for
hendes store indsats gennem de mange år og så frem til det videre samarbejde i en årrække mere.
Formanden takkede for denne venlige hilsen fra den øvrige direktion og udtrykte selv tak til alle de øvrige
medlemmer for deres utrættelige indsats i vores frivillige forening. Hun sluttede med at takke samtlige
fremmødte for deres engagement i SNU. Herefter sluttede generalforsamlingen.

