Referat af generalforsamling i Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 8. april 2013.

Dagsorden:
Ad 1. Beretning for året 2012.
Formanden afgav følgende beretning for året 2012:
Året 2012 havde to foredragssæsoner med ret forskellige temaer, i foråret ”Den genetiske tsunami” og i
efteråret ”Sustainability” eller på dansk ”Bæredygtighed”.
Forårssæsonen startede den 6. februar med professor Karsten Kristiansen fra Biologisk Institut ved KU, der
talte om ”Dansk-kinesisk genomforskning”. Herefter holdt sektordirektør, professor Mads Melbye fra
Statens Seruminstitut foredrag den 20. februar om ”De danske registre og biobanker”. Den 12. marts
fortsatte forskningsdirektør, professor Oluf Borbye Pedersen fra Lundbekc Fondens Center for Genomisk
Medicin og Novo Nordisk Fondens Center for Basal Metabolisme serien med foredraget ”Menneskets og
dets bakteriers genomer – betydningen for risiko for type 2 diabetes og fedme”. Den 2. april aflagde SNU
besøg på det nystartede BGI Europe – den europæiske afdeling af den kinesiske virksomhed, der tidligere
var kendt som Beijing Genomics Institute. Sæsonen sluttede den 16. april med et foredrag af
centerdirektør, professor Søren Brunak om ”Det danske sygdomsnetværk”. Efter dette foredrag var der
generalforsamling.
Efterårssæsonen startede den 10. september med foredraget ”Katalyse: Vejen til et bedre miljø og en
grønnere fremtid” ved principal research scientist Esben Taarning, Haldor Topsøe A/S. Næste foredrag den
1. oktober havde titlen ”Biosustainablity” og blev afholdt af professor Morten Sommer, DTU Systembiologi
og DTU Biosustain. Så talte seniorforsker Marianne Thomsen fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus
Universitet i Roskilde om ”Algebiomasse” den 22. oktober, og professor Per Halkjær Nielsen fra Institut for
Kemi og Bioteknologi på Aalborg Universitet fortsatte den 12. november med foredraget ”Metagenomics
og rensningsanlæg”. Det sidste foredrag i serien blev afholdt den 3. december af programleder Peter
Sommer-Larsen, DTU Energikonvertering, og handlede om ”Den nyeste udvikling indenfor solceller”. Dette
afsluttende foredrag tiltrak væsentlig flere tilhørere end de øvrige foredrag i sæsonen, selvom alle foredrag
havde et rimeligt antal tilhørere.
I årets løb drøftede vi i Selskabets direktion ny strategi for SNU og besluttede at igangsætte uddeling af en
serie H.C. Ørsted Medaljer til inspirerende gymnasielærere indenfor Selskabets fagkreds. Hermed sætter
SNU fokus på den vigtige formidling af naturvidenskab i gymnasiet. Som optakt til denne serie
”gymnasielærermedaljer” blev der den 7. december overrakt en H.C. Ørsted Medalje til rektor Jannik
Johansen fra Frederiksberg Gymnasium, som dog fik medaljen også for mange andre formidlingsinitiativer,
som idémanden bag Experimentarium og dets mangeårige bestyrelsesformand, som en af drivkræfterne
bag initiativet ”Forskerspirer” og som en drivkraft bag digitale undervisningsmaterialer. Overrækkelsen
skete i forbindelse med Finalen for Forskerspirekonkuurencen 2012 og foregik i Københavns Universitets
festsal på Frue Plads. Det blev en meget festlig uddeling med omkring 200 deltagere, heriblandt de to
relevante fagministre, Morten Østergaard og Christine Antorini og rektor for Københavns Universitet. Der
er nu nedsat et udvalg, der skal formulere kriterierne for de kommende års uddeling af medaljer til

inspirerende gymnasielærere. Udvalget består af fhv. rektor Hans Lindemann, fhv. rektor Steen Hoffmann,
fagkonsulent Jette Rygaard Poulsen og studielektor Per Dal Jensen, og udvalget har også inviteret
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening til at bidrage med input til disse kriterier.
Sammen med de øvrige udgiverforeninger tog SNU initiativ til at udsende oktober nummeret af KVANT til
alle medlemmer af LMFK. SNU dækkede i denne forbindelse ekstraudgifter på i alt 3000 kr. Dansk Fysisk
Selskab og Astronomisk selskab deltog også i dækningen af ekstraudgifterne. LMFK stillede sin adresseliste
gratis til rådighed til dette formål, og SNU deltog også gratis som udstiller på det årlige LMFK-landsmøde,
der i 2012 foregik på DTU. Vi håber, at det gode samarbejde med gymnasiernes faglige foreninger indenfor
matematik, fysik og kemi vil udvikle sig yderligere i de kommende år.
Bladet KVANT udgives jo af fire foreninger i samarbejde, og i løbet af 2012 blev der holdt et udgivermøde
mellem disse foreninger, hvor Astronomisk Selskab tilkendegav at ville lukke sit ”andet” blad Knudepunktet
og fremover lade stoffet fra Knudepunktet indgå i KVANT eller blive udsendt elektronisk. Aftalen blev, at
såfremt dette påførte KVANT yderligere udgifter, ville Astronomisk Selskab afholde sådanne ekstraudgifter.
På denne baggrund hilste SNU initiativet velkomment, og alt tyder da også på, at det fungerer godt.
SNU har gennem året fulgt KVANTs økonomiske udvikling med stor interesse og med glæde noteret sig, at
man i forbindelse med en omlægning af udsendelsesformen har fået nedbragt portoudgifterne en hel del,
samtidig med, at det er lykkedes KVANT at opnå portostøtte. Alt i alt har dette betydet, at KVANT i 2012 er
kommet ud med et meget fint økonomisk resultat, hvilket konsoliderer bladet. Jeg vil i denne forbindelse
rette en tak til SNUs og Dansk Fysisk Selskabs fælles medlem Bjarne Bøgeskov Andresen, som har ydet en
stor indsats med omlægningen, og en tak til bladets redaktør Michael Cramer Andersen og dets
forretningsfører Jens Olaf Pepke Pedersen.
SNU selv har i årets løb gennemgået sin udsendelsesliste til KVANT og standset udsendelse af bladet til
medlemmer, som ikke indenfor en rimelig tid har betalt årets kontingent. Vores revisor fremsatte sidste år
en kritik af, at vi lod hengå temmelig lang tid, før vi standsede KVANT-udsendelse til medlemmer, som ikke
overholdt betalingsfristen for kontingentet. Dette følges der nu løbende op på, og det betød også, at ca. 40
personer blev taget af udsendelseslisten i 2012. Heldigvis kom der dog også en del nye betalende
medlemmer, men alt i alt reducerede vi udsendelsen med 20 eksemplarer.
SNU kom i 2012 også på Facebook. Vi har endnu ikke noget stort antal ”venner” på Facebook, men et
stigende antal læser vores nyheder der, og selvom Selskabets aldersprofil nok ikke passer specielt godt til
Facebook, har vi set tilgang af flere nye unge medlemmer, som har opdaget SNU ad denne vej. Vi håber, at
mange af jer her i dag også vil begynde at klikke ind på SNUs Facebook side, www.facebook.com/SNU1824.
Vores økonomi har lidt imod forventning udviklet sig positivt, det skyldtes dog især, at nogle af vores
obligationer steg betydeligt i kurs, og vi hjemtog denne kursgevinst ultimo året. Vores bankforbindelse
Danske Bank har desværre ikke ment sig i stand til at pege på nye gode investeringsmuligheder, så vi har
endnu ikke reinvesteret disse penge, men der pågår en diskussion herom i direktionen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 2. Forelæggelse af regnskab for 2012.
Formanden forelagde regnskabet for året 2012. Der havde været budgetteret med et underskud på 7000
kr , men grundet en kursgevinst på obligationsbeholdningen og en let vækst i medlemstallet ente årets
regnskab med at udvise et beskedent overskud på lige under 500 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3. Forelæggelse af budget for 2013.
Formanden forelagde et budget for 2013, hvor der blev budgetteret med en fortsat vækst i medlemstallet
der videreførte den stigning, man havde set i 2012. Selv med denne tilvækst ville resultatet dog desværre
blive et underskud på lidt over 4000 kr. Imidlertid var det vanskeligt at se, hvordan dette kunne undgås,
idet der ikke umiddelbart var udsigt til nye indtægter i 2013, og kontingentet jo var vedtaget ved forrige
generalforsamling. Men en konklusion af dette var, at man for 2014 måtte se på en forhøjelse af
kontingentet.
Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for 2014.
Formanden forelagde et forslag om en kontingentstigning, således at selskabets budget fra 2014 og frem
igen kunne udvise balance. Forslaget gik ud på en kontingentstigning for ordinære medlemmer på 50 kr,
således at det ordinære kontingent fremover ville være på 250 kr om året. Det fulgte heraf ifølge
vedtægterne, at kontingentet for studerende ville stige fra 100 kr om året til 125 kr. For
virksomhedsmedlemmer blev foreslået en stigning fra 500 kr om året til 750 kr om året.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at forhøje kontingentet i 2014, således at det for ordinære
medlemmer blev 250 kr, for studentermedlemmer 125 kr og for virksomhedsmedlemmer 750 kr.

Ad 5. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne.
Søren Brunak stillede sit mandat til rådighed, men var villig til genvalg.
Der var ikke andre forslag til nye medlemmer, og Søren Brunak blev genvalgt.

Ad 6. Valg af revisor.
Selskabets mangeårige revisor Poul Erik Andreasen havde allerede i 2012 tilkendegivet på
generalforsamlingen, at han ville fratræde i 2013. Direktionen foreslog, at studielektor Per Dal Jensen blev
valgt som ny revisor. Formanden takkede Poul Erik Andreasen for hans store indsats gennem årene, og
forsamlingen sluttede op om denne tak.
Per Dal Jensen blev med akklamation valgt som ny revisor.

Ad 7. Evt.
Der var ingen punkter under eventuelt, og formanden sluttede med at takke de fremmødte for deres
engagement i SNU. Herefter sluttede generalforsamlingen.

