Referat fra generalforsamlingen i SNU den 9. maj 2005.
1. Beretning for året 1. januar 2004 – 31. december 2004
Året 2004 var et for SNU særligt år, idet selskabet havde 180 års jubilæum, og vort ”datterselskab”
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) havde 60 års jubilæum. Vi valgte derfor i efteråret 2004
og foråret 2005 at lave en historisk betonet sæson, med vægt på, hvor danske naturvidenskabelige forskere
var brudt internationalt igennem.
Vi startede dog lidt mere traditionelt i foråret 2004 med foredragstemaet ”Statistik og sandsynlighed” med
vægt på en række spændende anvendelser. Sæsonen startede 26. januar med et foredrag af lektor Flemming
Topsøe, KU, med titlen ”Koder, spil og entropi”. Den 16. februar talte Hans Lassen om ”Risiko og
sandsynlighed i forbindelse med fastsættelse af fiskekvoter”, og 8.marts var det lektor Per Hedegaard, KU,
der talte om ”Statistiske sider af fysikken”. Den 22. marts talte videnskabelige medarbejder Jørgen
Nørrevang Jensen fra ICES om ”Statistik i miljøsammenhænge”, den 29. marts talte professor Søren
Johansen, KU, og ”Modellering af ikke stationære økonomiske tidsrækker”, og endelig afsluttedes foråret
den 19. april med et foredrag af overlæge Kåre Mølbak fra Statens Seruminstitut om ”Matematiske
algoritmer og analytisk epidemiologi i udredning af sygdomsudbrud”.
Efterårssæsonen stod som nævnt i jubilæets tegn og blev indledt med et stort jubilæumsarrangement på
Experimentarium sammen med UNF den 14. august. Ved denne lejlighed blev for første gang afholdt en
konkurrence ”Ungdomsmesterskaberne i Naturvidenskabelig Formidling”, hvor science shows fra AU, AUC
og DTU dystede, og SNU uddelte H.C. Ørsteds bronzemedalje til lektor Erik Schou Jensen for hans livslange
indsats indenfor formidling af geologi til alle aldersklasser. Der var også taler med historisk indhold – et
tilbageblik på SNUs historie og UNFs historie, og vi uddelte fra SNU Ørsteds oprindelige artikel om
opdagelsen af elektromagnetismen – i den fordanskede version, der blev lavet og smukt trykt ved 100 års
jubilæet i 1924. Arrangementet tiltrak ca. 150 mennesker, og det var en stor fornøjelse at se både mange
ældre medlemmer og en række unge fra UNF.
Resten af efteråret gik med fokus på kendte danske forskere gennem tiden. Vi startede 13. september med et
foredrag af Ella Hoch om ”Steno og virkeligheden”, derefter kom Jens Martin Knudsens foredrag om Tycho
Brahe den 4. oktober, efterfulgt af besøg på Ole Rømer Museet v/ Claus Thykier den 8.november og endelig
med et foredrag af Helge Kragh den 29.november om Niels Bohr. Deltagelsen i arrangementerne var lidt
svingende, men på et tilfredsstillende niveau – der var ikke uventet særlig stor tilslutning til Jens Martin
Knudsens foredrag, og vi fik således taget en god afsked med Jens Martin, som jo desværre ikke så længe
efter bukkede under for sin alvorlige sygdom. Dermed mistede SNU et værdsat medlem og en fantastisk
foredragsholder – det var godt, vi nåede at give ham H.C. Ørsteds sølvmedalje allerede for en del år siden, i
de senere år stod andre jo i kø for at hædre ham.
Året bragte også afslutningen på arbejdet med vores nye hjemmeside, som blev introduceret til
jubilæumsarrangementet – den indgik faktisk i den historiske fremlæggelse, idet den også indeholder en
række mere historiske dokumenter. Desværre fik vi lidt efter introduktionen nogle mindre tekniske
vanskeligheder, hvor ting forsvandt fra sitet – dette fik os så til at skifte host for hjemmesiden, som blev
overført til UNI-C, der også huser den daglige sekretærbistand. Selve flytningen gav naturligvis også lidt
knas – det gør sådan noget desværre altid – men vi håber nu igen at være stabile, og har så den tekniske
ekspertise tæt på sekretariatet. Budgettet for hjemmesiden blev overholdt til punkt og prikke, faktisk endte vi
med at tilbagebetale et mindre beløb til Tips- og Lottomidlerne, da projektet blev billigere end ventet.
Jeg synes vi bør takke Lone Bruun, der var projektleder på ”naturvidenskab.net” og gennemførte dette i
meget fin stil og som sagt helt indenfor budget. Ligeledes en tak til Björn Nilsson og Niels Bohr Instituttet,
der i så mange år tog sig af vores gamle og langt mindre ambitiøse hjemmeside.

I årets løb har vi også måtte gå over til at udsende SNU-Nyt med længere mellemrum, idet vi ikke længere
får portostøtte – som så mange andre, også KVANT, er vi ramt af ændringerne i reglerne for tilskud til
foreningsblade. Vi håber naturligvis, at netop den nye hjemmeside kan bidrage til, at de fleste alligevel kan
holde sig løbende orienteret om vores arrangementer.

Hvad angår KVANT, har det desværre været sådan, at ekstraudgifterne til udsendelse – som først startede
hen på året 2004, da redaktøren fik udsendt så meget som muligt inden systemskiftet – nu begynder at slå
igennem, og vi må derfor acceptere et vist underskud på vores ordning med KVANT både i 2004 og 2005.
Men jeg synes, vi senere på generalforsamlingen må drøfte, om dette skal fortsætte fra 2006 og frem, eller vi
skal have en kontingentstigning.

2. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet blev gennemgået og enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2006 blev fastsat til 200 kr om året
for enkeltmedlemmer og 500 kr. for virksomheder. For studerende er det fortsat halv pris af det normale
kontingent, dvs 100 kr.

4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne
Malte Olsen havde ønsket at udtræde.Som nyt medlem blev indvalgt Torben Lund Skovhus.

5. Valg af revisor
Poul Erik Andreasen blev valgt med akklamation. En varm tak blev rettet til Bente Winstrøm-Olsen for
hendes mangeårige omhyggelige virke på posten.

