Referat af generalforsamling 29. marts 2010 i Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)
Generalforsamlingen fandt sted på Geologisk Museum.
1.Præsidentens beretning for året 1.1.- 31.12.2009.
Året 2009 startede den 16. februar med et foredrag med titlen ”På vejen mod en behandlende
kræftvaccine” af Dr.techn. Mads Hald Andersen fra Center for Cancer Immun Terapi på Herlev
Hospital. Derefter var der den 9. marts et spændende virksomhedsbesøg for medlemmer hos firmaet
Exiqon A/S med direktør Lars Kongsbak som vært. Den 30. marts talte professor Søren Brunak fra
Center for Biologisk Sekvens Analyse på DTU om ”Sekventering af 1000 individuelle humane
genomer” og den 20. april talte professor, dr.med. Niels Morling fra Retsmedicinsk Institut om
”DNA-undersøgelser og retsgenetik”. Efter dette foredrag var der generalforsamling. Efteråret blev
indledt den 14. september med et foredrag af Lektor Anja C. Andersen fra Dark Cosmology Centre
på Niels Bohr Instituttet om ”Liv i universet”. Derefter talte lektor Uffe Gråe Jørgensen fra
Numerisk Astrofysik på NBI den 5. oktober om ”Jagten på nye exoplaneter- fra årtusinders gætværk
til de førte billeder”, og den 26. oktober var det så lektor Henning Haack fra Statens Naturhistoriske
Museum, der talte om ”Solsystemet – hvor enestående er det?”. Den 16. november holdt professor
Minik Rosing fra Statens Naturhistoriske Museum foredraget ”Livets oprindelse poå jorden” og
sæsonen blev afsluttet den 7. december af lektor Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Institutet, der
talte om ”Liv på Mars”. Geologisk Museum lagde sæsonerne igennem auditorium til, og der er god
grund til at takke for den fine gæstfrihed, SNU altid møder her på Museet.
I løbet af året udkom fire udmærkede numre af bladet KVANT. Der er foretaget en del besparelser
for at forbedre bladets økonomi, men det har desværre ikke været muligt at få statsstøtte, selvom
redaktør Michael Cramer Andersen har søgt om dette.
For SNU har økonomien i det forløbne år heldigvis været rigtig god – vi har ved fornuftige
investeringer fået et pænt overskud, og medlemstallet har været fastholdt trods et vist frafald blandt
ældre medlemmer.
2. Forelæggelse af regnskab.
Regnskabet for SNU blev fremlagt og godkendt. Det samme gjaldt regnskabet for Kirstine Meyers
Mindelegat.
3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2011.
Det fremlagte budget blev vedtaget. Kontingentet blev også i 2011 vedtaget til at være 200 kr for
ordinære medlemmer, 100 kr for studerende og 500 kr for virksomhedsmedlemmer.
4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne.
Professor Poul Erik Hansen fra RUC havde ønsket at udtræde af direktionen, og direktionen
foreslog nyvalg af professor Sine Larsen fra Kemisk Institut på Københavns Universitet. Der var
ikke andre forslag, og forsamlingen tilsluttede sig valget af Sine Larsen.
5. Valg af revisor.

Poul Erik Andreasen blev genvalgt med akklamation.
6. Eventuelt.
Der var intet under dette punkt.

