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Formandens beretning for 2016 

Ved Formand Jeppe Torben Nicolaisen 

Når vi ser tilbage på det forgangende år hvor vi skulle starte op i nyt klubhus som var under 

istandsættelse, lære de nye omgivelser at kende og falde på på plads, synes jeg vi i år har fået lidt 

mere ro på gemytterne. 

 Selvom håndværkerne stadig arbejder med at få området til at tage  form, er der stadig ting som 

halter lidt. Vores bygning nr. 17 hvor vores 12”’er står er blevet indhentet af tidens tand og har nu 

brug for en rodbehandling, da kuplen hele tiden kører fast og må skubbes igang.  

Det er selvfølgelig iriterende at skulle døje med disse problemer når man bare vil observere den 

fine nattehimmel eller optage Deepsky-objekter med foreningens udstyr.  

Heldigvis er der en plan for istandsættelse af bygningerne her til efteråret så alle kupeler her på 

bjerget kan få et ansigtsløft. Så selvom det er træls at kæmpe med udstyret, må vi væbne os med 

tålmodighed og vente på at håndværkerne bliver færdige.  

I forbindelse med istandsættelsen af kupelerne, vil der være en periode hvor vores 12” i nr 17 ikke 

kan bruges. Jeg håber på jeres forståelse for at vi under istandsættelsen, ikke er i stand til at bruge 

vores 12” i kuppelen, men må bruge foreningens teleskober til observation i det fri, i stedet for.  

I løbet af året har vores lille radioteleskop-team arbejdet på at få radioteleskopet til at køre. Efter 

en masse forsøg med at få det gamle system til at snakke med det nye drev, blev det besluttet at 

vi skulle anskaffe os en ny controller som er bygget til formålet. Jeg ser dog lys for enden af 

tunnelen og håber på snart at kunne se den i funktion.  

I forbindelse med istandsættelsen af observatoriet, var der den 3. juni indbudt til Housewarming 

hvor BAV  kunne se de renoverede bygninger og ved samme lejlighed, overrække et billede i 

ramme som viser området som det så ud da det var aktivt. 

På Åbent-hus dagen den 4. september kunne vi igen tage grillen, som KAF donerede i  brug og 

glæde os over de nye foreningslokaler. En stor tak til alle dem som var med til at arrangerer dette. 

Da kommunen krævede enkelte ændringer i vores vedtægter, måtte vi afholde en ekstraordinær 

generalforsamling den 24. august. I den forbindelse kan jeg oplyse at vi er ved at genforhandle 

kontrakten med BO/ kommunen da den er udløbet. 

Vores faste rytme gennem året går sin vante gang:  

Den første onsdag i måneden har vi haft studiekreds hvor emner som Galileo, GPS, solformørkelse 

og stjernekamera har været behandlet. Og som prikken over i’et, havde vi i samarbejde med 

Tølløse Folkeuniversitet og BO, Professor Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet på besøg for at 

holde et spændende foredrag om solens opbygning.  
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Til arrangementet var der mødt 40 personer op, så man må sige at det var ret velbesøgt. Jeg kan 

dertil tilføje at vi arbejder på at udbygge samarbejdet med Tølløse Folkeuniversitet. 

Den anden onsdag har der været offentlige forestillinger, hvor vores dygtige foredragsholdere 

Hans og Bent har givet indblik i hvad der sker, og er sket på himmelen og i verdensrummet.  

Efter foredraget har det været mulighed for publikum at kigge i vores 12” kikkert hvis det ellers 

har været stjerneklart. 

Den 3. onsdag er vores klubaften hvor medlemmerne arbejder med  egne projekter eller hjælper 

nye medlemmer med deres udstyr.  

På disse onsdage har vi lige som sidste år, arbejdet videre med Cubesat-projektet og her er der 

virkelig ved at komme gang i sagerne, hvilket jeg vil vende tilbage til lidt senere. 

Den 4. onsdag har i år bl.a. været brugt til kurser såsom Almen astronomi, et grundkursus og 

introduktion til kikkerter og man må sige den har været velbesøgt. Rummet har været fyldt lige til 

randen, så vi har været nød til at bruge lidt af køkkenet for at få plads. 

Den 10. december blev der afholdt marathonforedrag med Astrofysiker Michael Linden Vørnle fra 

DTU Space om Big bang.  

Postdoc, Kjartan Kinch fra KU om Robotter og Mars.  

Lektor Anja C. Andersen fra KU Dark Cosmology Centre om Sol og stjerner.  

Og til sidst,  

Professor Johan Fynbo fra KU Dark Cosmology Centre om Mørkt stof.  

Til dette arrangement var der en god tilslutning og vi kunne tælle 70 fremmødte gæster. 

Årets sommerudflugt gik til Hveen, hvor vi bl.a. så Tycho Brahe Museet og Uranienborg. 

Turen startede fra Brorfelde med bus til landskrona og færge til Hven. Undervejs på turen var der 

planlagt formiddagskaffe på Café Bäckviken og Frokost på Backafallsbyn, ”uden mad og drikke 

duer helten jo ikke”.  

Tak til Tom for at have arrangeret transporten med Knud R. Andersen Alsted Turistfart og Gitte for 

arbejdet med at få lavet indbydelsen. 

Igen i år har BO afholdt en masse arrangementer for offentligheden hvori BAV også har deltaget 

som en del af samarbejdet. 

Traditionen tro har vi som de andre år afholdt åbenthus-arrangement den første søndag i 

september, som i år faldt på den 4. September, også her var der en del besøgende gæster. 
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Et af årets interessante begivenheder var Merkurpassagen, som fandt sted mandag den 9. maj. På 

denne dag havde vi kikkerten åben for offentligheden og den var vel besøgt.I løbet af dagen var 

der et par hundrede gæster forbi 12”- kikkerten. 

Som jeg nævnte tidligere, er der kommet godt gang i sagerne med CubeSat-projektet. Vi arbejder 

sammen med Jens Dalsgaard fra Aarhus Universitet og håber også på at få BO med. Så det tegner 

godt, hvilket John Sommer, vores suppeleant og primusmotor for cubesat-projektet vil fortælle lidt 

om nu. 

Jeg vil gerne sige tak til de medlemmer som altid står klar til at hjælpe når der er brug for det. Om 

det er hjælp til et arrangement eller om det er noget der skal repareres.  

Tak til vores redaktør Tom Rosenquist for indsatsen med med at informere offentligheden og 

vores egne medlemmer via. Nyhedsbrevet og hjemmesiden og naturligvis også vores suppleanter 

som altid står klar til at hjælpe når der er brug for det 

Jeg kan oplyse at vores kurator Vagn Nielsen har valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen, det er vi 

selvfølgelig meget kede af. Vagn har været en idlsjæl i sit arbejde med at holde styr på vores 

materiel og holde leveradørerne til ilden. Og ikke mindst arbejdet med at få vores sidste indkøb i 

hus, vores store 16” Dobson-teleskob som virkelig kan give en visuel oplevelse. Jeg vil gerne have 

lov til at give vagn en lille gave som tegn på det store arbejde han har udført i sit virke som 

kurator.   

Hvis vi ser på fremtidige arrangementer, så bliver der afholdt forskningens døgn den 29. April, 

hvor BO vil stå for arrangementet ”Astrofoto - en grundsten i moderne astronomi” med en 

udstilling hvor bl.a. nogle af foreningens medlemmers egne astrofotos er med. Og så skal jeg 

minde om at sommerudflugten i år går til Herlufsholm den 10. juni. 

Så har vi solformørkelse den 21. August i USA, hvis nogen skulle have tid, råd og lejlighed.  

Til sidst vil jeg nævne at Brorfelde Astronomiske Vennekreds igen i år er repræsenteret med en 

stand ved kvanløse sorgns forårsmarked, hvor Tom og Hans vil være tilstede.   

 

Tak til vores dirigent Jens Jørgensen 

 

 

Jeppe Torben Nicolaisen 

26. april 2017 


