Referat af generalforsamlingen i SNU den 23.april 2001
Beretning for året 2000
Selskabet havde i år 2000 haft 5 møder såvel i foråret som i efteråret, og der var sket uddeling af
Kirstine Meyers Legat og H.C. Ørsted Medaljen i sølv. Det gennemgående tema for både forår og
efterår havde været ”modellering”, og der var derudover afholdt et debatmøde om en
videnskabshistorisk disputats om H.C. Ørsted. Alle arrangementer havde været karakteriseret ved
velforberedte oplægsholdere og et virkelig godt fagligt indhold, men antallet af deltagere havde i
flere tilfælde været skuffende. Dog var det klart, at Selskabets program blev læst af mange, idet
enkelte arrangementer havde haft meget stor deltagelse – især overrækkelsen af sølvmedaljen til
Jens Martin Knudsen, der tiltrak ca. 300 tilhørere – og ved øvrige arrangementer var
deltagerkredsen som hovedregel helt forskellig, alt efter emnet.
Der var året igennem arbejdet med forskellige tiltag for at tiltrække flere tilhørere til Selskabets
arrangementer i almindelighed, bl.a. var der i forbindelse med tilmeldingen til
medaljeoverrækkelsen sket registrering af de tilmeldtes e-mail eller normale adresser, og de var
blevet spurgt, om SNU fremover måtte kontakte dem elektronisk, hvilket de fleste havde svaret ja
til. Også medlemstallet tiltrak sig en vis opmærksomhed, idet det var faldet fra året før, hvor Snu
gennem en målrettet kampagne overfor tidligere medlemmer havde fået øget medlemstal – desværre
var det i 2000 igen tilbage på niveau med 1998, hvilket var en nedgang på ca. 30%.
KVANT var året igennem vokset i abonnementstal, gennem den øgede skare af foreninger bag
bladet, og var undergået en positiv udvikling i stofmængde. Redaktør Jens Olaf Pepke Pedersen
havde modtaget Det naturvidenskabelige Fakultets formidlingspris for sin indsats, og der var
etableret link fra bladets hjemmeside til SNUs hjemmeside, som var realiseret i begyndelsen af året
med hjælp fra Niels Bohr Instituttet. Foreningens program kunne nu løbende ses på
www.snu.nbi.dk - domænet www.snu.dk var desværre allerede taget, om end ikke i brug, og
forskellige forhandlinger med ejeren havde endnu ikke ført til en overdragelse til Selskabet.
Forelæggelse af regnskab
Det af revisor underskrevne regnskab for 2000 blev uddelt, og revisors grundige bemærkninger
gennemgået. Direktionen har i overensstemmelse med revisors anbefaling besluttet at reinvestere en
større del af de på bankkonti indestående midler. Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
Budgettet var som tidligere år konservativt. Forsamlingen tiltrådte budgettet og kontingentet for
2002 blev fastholdt på det hidtidige niveau.
Direktionens medlemmer
Forskningsdirektør Ole Mørk Lauridsen blev genvalgt til direktionen.
Valg af revisor
Bente Winstrøm-Olsen blev genvalgt med akklamation, og formanden takkede for hendes aldrig
svigtende omhu.

