Referat fra generalforsamlingen i SNU den 3. april 2006.
1. Beretning for året 1. januar 2005 - 31. december 2005

Dorte Olesen afgav beretning:
Et givtigt år for SNU.
I det forløbne år har foreningen ståetfor et alsidigt foredragsprogram, der
begyndte allerede den 24. januar med et foredrag om August Krogh af professor
Erik Hviid Larsen fra KU. Sæsonen 2004/2005 stod jo i jubilæets og
dermed det historiske lys, og foråret fortsatte efterårets serie om fremragende
danske videnskabsmænd og -darner. Det andet foredrag blev holdt den
14. februar og satte fokus på Inge Lehmann- det blev holdt af professor
Claus Hammer fra KU. Den 14. marts havde vi så et lidt alternativt arrangement,
hvor professor Thomas Søderqvist fra Medicinsk Museum fokuserede
på, hvad man kan lære af forskerbiografier - idet han dog også som eksempel
mere konkret omtalte Niels Jemes usædvanlige karriere. Herefter var
der af kalendermæssige årsager en lille pause, indtil vi den 9. maj lærte om
Emil Chr. Hansen og gærforskningen ved Carlsberg Laboratoriet - foredraget
blev holdt af professor Morten Kielland-Brandt fra Carlsberg Laboratoriet.
Sæsonen blev afsluttet den 31. maj med et foredrag af professor Albert
Gjedde fra AU, der handlede om Peter Ludvig Panum.
I efteraret kørte et nyt tema, med fokus på jordens overlevelse, hvor vi
den 19. september hørte om udvikling af bølgeenergi-anlæg ved institutleder
Peter Frigaard fra Aalborg Universitet, den 10. oktober om Tsunamier
ved Erik Schou Jensen, den 31. oktober om Jordens vand og drikkevand
ved geolog Walter Brush fra GEUS, derefter den 21. november havde vi besøg
af professor Peter Westh fra RUC, der talte om Livets matrice, og endelig
sluttede sæsonen med endnu et foredrag af Walter Brush om specielt
Danmarks drikkevand.
Alt i alt en givtig sæson med rigtig spændende foredrag - desværre med en
lavere tilslutning end tidligere år, hvilket vi i nogen grad tilskriver, at vi ikke
længere udsender det lille SNU-Nyt fur hvert foredrag, men har indskrænket
antallet af udsendelser til 3 gange om året - en gang før hver sæson
starter, og en gang før generalforsamlingen. Dette er sket af portomæssige
årsager, da reglerne blev lavet om, så vi ikke længere kan få reduceret
takst ved udsendelse af det lille SNU-Nyt, men skal betale fuld brevtakst,
og det ville betyde en væsentlig stigning i vores løbende driftsomkostninger.

SELSKABET FOR NATURLJERENS UDBREDELSE

2. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet for SNU blev fremlagt og vedtaget. Der var enighed om at der
godt kunne bruges lidt flere portokroner pa udsendelse af SNUNyt.

3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Det fremlagte budget blev vedtaget. Kontingentet vil fortsat i 2006 være
200,- kr. for ordinære medlemmer, 100,- kr. for studerende og 500,- kr. for
virksomheder

4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne
Poul Erik Hansen blev genvalgt.

5. Valg af revisor
Revisor Poul-Erik Andreasen blev genvalgt.

6. Eventuelt
Intet.

