Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) den 21.april 1999.

Ad 1. Beretning for året 1998.
Året 1998 har været et godt og roligt år for SNU. I foråret afholdtes en foredragsrække over temaet
“naturvidenskab og etik”. Det blev til tre foredrag: den 18.2.98 talte lektor Claus Emmeche fra
Niels Bohr Instituttet om “Den indre og ydre etik i naturvidenskaben”, den 25.3.98 holdt lektor Erik
Bahn fra Genetisk Afdeling på KU foredraget “Om vor biologiske virkelighed”, og den 22.4.98
talte professor Peter Sandøe fra KVL om “Forholdet mellem (natur)videnskab og etik”. Det var
meningen, at der også den 1.4.98 skulle have været holdt et foredrag i serien, men oplægsholderen
blev syg i sidste øjeblik, og i stedet måtte lektor Finn Berg Rasmussen springe til og holde foredrag.
Det lykkedes, så de fremmødte fik et spændende oplæg med eksperimenter, og jeg takker for Finn
Bergs velvilje i den akutte situation.
I løbet af foråret skete også et redaktørskift på KVANT/Fysisk Tidsskrift, hvor Mads Hammerich i
forbindelse med et jobskifte til Experimentarium ikke længere mente at kunne overkomme jobbet. I
stedet tiltrådte Jens Olaf Pepke Pedersen, der har vist sig som en effektiv og god ny redaktør af
bladet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både den afgåede og den tiltrådte redaktør for
godt samarbejde - både løbende og ikke mindst i forbindelse med vagtskiftet.
Efteråret 1998 fik som foredragstema det historiske. Sæsonen begyndte med et foredrag af rektor
Hans Peter Jensen, DTU, om H.C.Ørsteds liv og virke. Det fandt sted den 16.9.98, og næste
foredrag var den 28.10.98, hvor dr.techn. Ole Bostrup fortalte om “Den kemiske revolution i
Danmark 1794”. Professor Bent Elbek fra Niels Bohr Instituttet sluttede serien den 9.12.98 med
foredraget “Opdagelser og teorier i elektromagnetismens historie”. Med i sæsonens program var
også et besøg på Telelaboratoriet den 7.10.98, hvor vi så det nye mediecenter til afprøvning af
brugervenlighed og de forskellige testfaciliteter for teleudstyr, samt hørte et delvis historisk
foredrag af direktør, adjungeret professor Ole Mørk Lauridsen, TeleDanmark. Et glimrende
arrangement, med stor gæstfrihed fra TeleDanmarks side.
Møderne i 1998 har været besøgt af et lidt varierende antal, i gennemsnit ca.25, men med ret store
variationer. En række onsdage har der været sammenfald mellem fodboldtransmissioner og møder i
SNU, og det har været synligt. Direktionen har derfor besluttet i den kommende efterårssæson at
afprøve mandag som mødedag istedetfor onsdag - selvom vi glædeligvis har kunnet konstatere, at
flere af vores forårsarrangementer her i 1999 har trukket store tilhørerskarer, så dagen alene
naturligvis ikke er eneafgørende for, hvor mange der møder op.
Ad 2. Forelæggelse af regnskab.
Det af revisor underskrevne regnskab for 1998 blev uddelt og kommenteret. Selskabet havde fortsat
kun ca. 100 betalende medlemmer, hvilket var i overensstemmelse med budgettet. En gennemgang
havde dog vist, at der i realiteten var en noget større skare, der med jævne mellemrum - men ikke
hvert år - betalte kontingent, og disse var i en række tilfælde forblevet modtagere af KVANT,
selvom de ikke havde betalt i 1998. Forvirringen havde tilsyneladende noget at gøre med
redaktørskiftet. Dette havde fået direktionen til at beslutte nu at ville sende et brev til de modtagere
af KVANT, som ikke havde betalt kontingent i 1998 - og høfligt minde dem om, at modtagelsen af
bladet forudsatte betalende medlemskab af foreningen. Hvis der ikke kom en positiv reaktion herpå,

måtte leverancen af KVANT ophøre. Af samme grund var der i december 1998 fra KVANT
modtaget en meget stor regning - 16.050 kr istedetfor de budgetterede 7.500 kr.. Det var naturligvis
uholdbart, hvis SNU skulle betale for mere end 200 personers modtagelse af KVANT, men kun fik
kontingent indbetalt fra 100. Men det var direktionens håb, at der ville komme en vis stigning i
antallet af betalende medlemmer.
Udover den større post vedr. KVANT rummede regnskabet ingen videre afvigelser fra 1998budgettet.
Ad 3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Budgettet var konservativt - det fastholdt kun en forventning om 100 betalende medlemmer, og
tilsvarende en post på 7500 kr. til KVANT. Såfremt der kom en stigning i medlemstallet, ville
bidraget til KVANT naturligvis stige tilsvarende. En vis overskridelse af KVANTs budget ville dog
nok dukke op, grundet diskrepansen i første kvartal. Dette var dog ikke konkret indbudgetteret.
Hvad angik mødearrangementer, var budgettet tilpasset den allerede afholdte reception for Ove
Nathan i forbindelse med Dronningens overrækkelse af H.C.Ørsted Medaljen i januar.
Forsamlingen tiltrådte, at kontingentet for år 2000 blev fastholdt på det hidtidige niveau. Der var
dog enkelte tilstedeværende, der opfordrede direktionen til at overveje nedsættelse af kontingentet
for pensionister, mens andre talte imod det. Formanden ville tage sagen op til drøftelse i direktionen
inden næste generalforsamling.
Ad 4. Direktionens medlemmer.
Direktionen havde en ledig plads. Der var ikke før generalforsamlingen fundet kandidater, som
havde erklæret sig villige. Det blev foreslået, at direktionen rettede henvendelse til en videnskabsjournalist om at træde ind. Formanden ville arbejde videre med dette forslag.
Ad 5. Valg af revisor.
Bente Winstrøm-Olsen blev genvalgt med akklamation.
Ad 6. Evt.
Generalforsamlingen takkede formanden for indsatsen gennem året.

