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ad 1. Beretning for året 1997.
Selskabet har i det forløbne år afholdt to foredragsrækker, én i foråret og én i efteråret. I foråret havde tre møder taget emner op i forbindelse med Hjerneåret
1997. Den 19. februar talte professor Hans Hultborn, KU, om ”Hvordan hjernen
styrer vores bevægelser”, den 12. marts talte professor Rodney Cotterill, DTU, om
”Kunstig bevidsthed”, den 2. april kom så lektor Benny Lautrup, NBI, med foredraget ”Fysikkens rolle i hjerneforskningen”. Herefter var de to sidste forårsmøder
med professor Hans Wulf, Bispebjerg Hospital, om ”Solbadning og hudkræft” den
23. april og professor Arne Villumsen, DTU, om ”Grundvand og tungmetaller”
den 14. maj.
Ved mødet den 23. april afholdtes efterfølgende generalforsamling, hvor lektor
Malte Olsen, Københavns Universitet og udviklingsdirektør Ole Mørk Lauridsen,
TeleDanmark, blev indvalgt i direktionen.
I efteråret afholdtes tre møder. Den 22. oktober holdt ph.d. Henrik Svensmark fra
DMI et foredrag om ”Solpletter og Jordens Klima”, den 12. november var der virksomhedsbesøg hos Krüger A/S i Søborg med temaet ”Spildevandsrensning”, og
den 3. december holdt professor Per Bak, NBI, et foredrag om ”Kompleksitet i fysikken og andre steder”.
De meget varierende emner tiltrak i gennemsnit ca. 30 tilhører, og tilhørerskaren
var pånær ganske få ret faste deltagere forskellige fra gang til gang. I et forsøg på
at øge det gennemsnitlige antal var foredragene fra efteråret også annonceret i
oversigter i Universitetsavisen og Berlingske Tidendes Univers.
Tidsskriftet KVANT udkom i 1997 med fire numre, som dog kom ret sent på året
med undtagelse af nr. 1, der udkom i april. I november annoncerede redaktøren
Mads Hammerich, at han påtænkte at trække sig ud af redaktørhvervet i begyndelsen af 1998. Der forhandles p.t. ny redaktørkontrakt.
Formanden vil gerne på SNUs vegne takke Mads Hammerich for en stor indsats
også i 1997.

Side 2

ad 2. Forelæggelse af regnskab.
Formanden forelagde det reviderede regnskab for kalenderåret 1997 som blev
omdelt til de tilstedeværende og gjorde opmærksom på at ikke-tilstedeværende
medlemmer kunne rekvirere det ved henvendelse til Bente Egaa. Selskabet havde
som vanligt haft en fornuftig økonomi.
ad 3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Formanden forelagde et konservativt budget med kontingentindtægter svarende
til 100 medlemmer. På udgiftssiden var budgetteret med de sædvanlige administrationsudgifter, lidt større portoudgifter og 7.000 kr. til nye aktiviteter. Dette sidste dækkede i høj grad over et fremstød for at få flere medlemmer og flere tilhørere til arrangementerne ved trykning af en folder og udsendelse af plakater.
Kontingentet blev fastholdt som 150 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 400 kr. for virksomheder.

ad 4. Direktionens medlemmer jvnf. vedtægterne.
Formanden spurgte, om der var forslag til nye direktionsmedlemmer. Hun gjorde
opmærksom på, at der sidste år var valgt to nye direktionsmedlemmer. Der var
ingen forslag til nye medlemmer.

ad 5. Valg af revisor.
Bente Winstrøm-Olsen blev genvalgt som revisor.

ad 6. Eventuelt.
Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

