Referat af generalforsamling 4. april 2011 i Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)
Generalforsamlingen fandt sted på Geologisk Museum.
1.Præsidentens beretning for året 1.1.- 31.12.2010
Året 2010 havde to foredragssæsoner med hver sit tema. Forårets tema var ”kommunikation” –
sæsonen begyndte den 25.januar med et foredrag af CTO Ole Mørk Lauridsen, Terma, om ”Homo
communicator. Kommunikationens historie – fra brevdue til internet og digitalt tv”. Næste gang var
det Carsten Corneliussen, der den 15. februar talte om ”Det moderne digitale fjernsyn”, og 8. marts
et spændende og velbesøgt foredrag af John Leif Jørgensen fra DTU Space om
”Rumkommunikation”. Temaet blev så brudt med et foredrag den 29.marts af lektor Dan Ch.
Christensen fra RUC, som talte om sin nye biografi om H.C. ørsted – ”naturens tankelæser” – for
vores gamle selskab var det naturligt at have et indlæg om denne nye og originale biografi af vores
stifter H.C. Ørsted, og også dette møde var særdeles spændende og velbesøgt. Bogen blev også den
aften solgt til favørpris, og en del medlemmer benyttede sig af denne mulighed for at erhverve sig
den. Afslutningen på temaet kom så med Benny Ahlburgs foredrag om ”Det mekaniske TV.
Hvordan det hele begyndte”. En god sæson med en del historiske indslag, men også foredrag om de
nyeste former for kommunikation i rummer og de vanskeligheder, man møder der.
Efterårets tema var så noget helt andet, nemlig ”de store europæiske infrastrukturer”. Det var
aktuelt pga opstarten af the Large Hadron Collider (LHC) på CERN og beslutningen om at placere
European Spallation Source (ESS) i Lund med tilhørende datacenter i København. Her fik vi en
meget velbesøgt og spændende sæson, der startede 13. september med et foredrag af Claus Madsen
om ”ESO- Astronomy made in Europe” og fortsatte med professor John Renner Hansen den 4.
oktober om ”Mod en ny forståelse af naturens byggesten”. Den 25. oktober talte Kim Lefmann om
”Indblik i materialers struktur og bevæhgelse: Neutronsprdning nu og i fremtiden”, og 15.november
var det Lars Juhl jensen, der talte om ”EMBL, the European Molecular Biology Laboratory”.
Julemødet med Robert Freidenhans’l ’s ”Røntgenlaseren – fra drøm til virkelighed” satte en fin
slutsten for en glimrende sæson. 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, og der er grund til at takke Michael
Cramer for hans fortsatte aktive virke som redaktør. Desværre har KVANTs økonomi i det forløbne
år ikke været helt så god som det kunne ønskes – ganske vist har indtægterne været stigende, men
udgifterne er steget endnu mere, og året er endt med et underskud på 17.000 kr. Det skulle jo gerne
være sådan, at KVANT kan løbe rundt, og med stigende portoomkostninger må vi se på sagen
snarest, så vi ikke her i 2011 pludselig står i en endnu dårligere situation. Underskuddet var så stort,
at KVANT nu desværre har en negativ egenkapital – ganske vist taler vi om et ganske beskedent
beløb, under 2000 kr – men det peger den forkerte vej, for resultatet var dårligere end året før.
For SNU selv har økonomien i det forløbne år heldigvis været god – vi har ved fornuftige
investeringer fået et pænt overskud, og medlemstallet har været fastholdt trods et vist frafald blandt
ældre medlemmer. Også Kirstine Meyers Legat har økonomisk haft et fornuftigt år, selvom renterne
har været lave.

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 2012.
Det fremlagte budget blev vedtaget. Kontingentet vil også i 2012 fortsat være 200 kr for ordinære
medlemmer, 100 kr for studerende og 500 kr for virksomhedsmedlemmer.
4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne.
Ole Mørk Lauridsen stillede sit mandat til rådighed, men var villig til genvalg. Forsamlingen
tilsluttede sig genvalg.
5. Valg af revisor.
Poul Erik Andreasen blev genvalgt med akklamation.
6. Eventuelt.
Der var intet under dette punkt.

