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Formandens beretning for 2017 

Ved Formand Jeppe Torben Nicolaisen 

 

Når vi ser tilbage på det forgangne år må man sige at vi er faldet på plads i vores klubhus. Alle rum 

bliver brugt flittigt  til diverse projekter, kurser og interesseante møder. 

Der bliver stadig arbejdet på udvikling af området og projektet er da ved at tage form.  

Som jeg nævnte sidste år, skulle kuplerne efter planen renoveres i efteråret 2017 og BO har i den 

forbindelse modtaget en pulje penge til istandsættelse af Schmidten. Man kunne godt tænke at de 

glemmer os, men som det forholder sig med fondsansøgninger, så er det fondene der bestemmer 

hvilket projekt som de vil smide penge efter, og de landede så på Schmidten denne gang. 

Når vi nu snakker om kuplerne, så  havde vi havde vi også en god og derefter en dårlig oplevelse 

med disse.  

Som mange nok ved, så har vi arbejdet længe med at få stablet et kursus på benene med praktisk 

astrofoto, hvor de interesserede kan lære at bruge foreningens udstyr til at producere fine 

astrofotos. I den forbindelse havde vi, Jan og jeg success med at guide og tage foto, så nu kan det 

da ikke vare længe før end vi kan undervise i det... Da vi skulle pakke sammen, var det ikke muligt 

at lukke kupplen og vi måtte lade den stå til dagen efter inden Thomas fra BO kunne dække den til. 

Godt arbejde Thomas og tak for hurtig aktion . 

Den gode nyhed var at der er lys for enden af tunnelen mht. Astrofoto på foreningens udstyr. Den 

dårlige var så at nu kunne vi jo ikke bruge vores kikkert i en længere periode. 

Efterfølgende har både smeden og elektrikeren arbejdet på at få nr. 17 til at virke igen. I marts 

kunne kuplen igen åbne og lukke, men den gamle dame har stadig svært ved at dreje, og skal 

hjælpes rundt, hvilket kræver et par mand/damer. 

I løbet af året er det ikke kun kuplen der har været på hårdt arbejde. Vores radioteleskop-team har 

knoklet med at få det nye ophæng og dertilhørende hardware og software til at spille sammen og 

det har ikke været helt let. Men det ihærdige arbejde har resulteret i at vi igen kan se lys for enden 

af tunnelen. Den software vi har brugt tidligere kunne dog ikke bruges sammen med det nye 

hardware og igen måtte der arbejdes. Til al held viser det sig at vi kan bruge det kendte Cartes du 

Ciel til at styre teleskopet og nu mangler vi jo bare at få resten af brikkerne på plads... men det er 

jo også noget af det der er sjovt at arbejde med. 

I forbindelse med istandsættelsen og udviklingen af området har BO fundet en måde hvorpå vores 

kuppel, nr. 17 kan blive sat istand. Det er så heldigt at kommunialbestyrelsen har bevilget 1MKr. 

Til at få ordnet kuplen så den igen kan blive funktionel. I forbindelse med renoveringen er det 

muligt at få opsat nyt professionelt udstyr. En klausul for bevilgingen er dog at udstyret i kuppelen 

nr. 17 og på sigt nr. 21 kan bruges af alle der er instrueret i det. Her tænker man på  at man, som 

medlem af BAV, KAF eller BO kan booke en kikkert efter eget ønske til brug i aften- eller 
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dagtimerne. Betydningen af denne update vil være at vi får mulighed for at bruge to forskellige 

kikkerter til vores observationer. Man kunne tænke at vi vil blive frataget vores mulighed for at 

bruge vores egen kikkert, men da BO hovedsaligt kun vil bruge kikkerten i dagtimerne, vil det ikke 

være en begrænsning for os, men derimod en fordel da vi nu kan vælge mellem to forskellige 

kikkerter. Ideen med denne update er at observatoriet skal blive et oplevelsescenter hvor 

medlemmer i de hjemhørende foreninger stadig kan bruge kuplerne til de aktiviteter de plejer og 

at BO kan bruge kuplerne til diverse dagsobservationer sammen med de besøgende gæster. 

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

september, som i år faldt på den 3. September. Her kunne vi igen holde åbent for offentligheden i  

tidsrummet 11-16 og herefter starte grillen og spise lidt mad sammen med KAF. En stor tak til alle 

der var med til at arrangerer dette. 

Lige som sidste år, kan vi i år ikke se os fritaget for at skulle afholde en ekstraordinær 

generalforsamling. I år drejer det sig blandt andet om de ting som kan have indflydelse på vores 

ret til at få stillet lokaler til rådighed. Ved samme lejlighed kan vi få tilføjet en eksklusionsparagraf  

og registrering af fødselsår som er krævet af kommunen. 

Vores faste rytme gennem året, som ordet siger, går sin vante gang: 

Den første onsdag i måneden har vi haft studiekreds hvor der har været mang spændende indlæg: 

blandt andet har vi haft Hans-Jørn til at fortælle om den totale solformørkelse. I de efterfølgende 

studiekredse beskæftigede vi os med bogen ”Verdensbilledet i forandring – et hundredårligt 

perspektiv”. 

Den  anden onsdag har der været offentlige forestillinger. Som noget nyt i forhold til de andre år, 

har vi indgået et samarbejde med BO og folkeuniversitetet, således  at vi starter ud med et 

foredrag fra en ekstern foredragsholder. Derefter har vores egne dygtige fordragsholdere Hans, 

Bent og Bjørn frank givet et indblik i hvad der sker , og er sket på himmelen og i verdensrummet. 

Efter foredraget er der normalt mulighed for at publikum kan kigge i vores 12” kikkert og se noget 

af det der er blevet snakket om. men på grund af de få dage der her været stjerneklart, samtidig 

med at vores kuppel har været i stykker har det desværre kun været muligt at vise kikkertern frem 

her i april.  

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

medlemmer eller gæster med deres kikkertudstyr. 

På disse dage har der også været arbejdet med cubesat-projektet og som det ser ud nu, så 

mangler vi nogle samarbejdspartnere for at kunne fortsætte. Så der er ikke andet at gøre end at se 

tiden an og se hvad der sker. Medlemmerne i denne gruppe har lagt meget energi i at få projektet 

til at tage form og nu må vi erkenne at vi ikke kan komme videre før der er nogen der viser 

interesse i opgaven. 
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Den 4. onsdag har i år bl.a. været brugt til intro-kursus for nye medlemmer og interesserede,  

grundkursus i astronomi og Almen astronomi –kursus. 

Den 16. december blev der afholdt Marathonforedrag med  

1. Astrofysiker Tina Ibsen Tycho Brahe Planetarium om Vores eksplosive sol.  

2. Professor Hans Kjeldsen astrofysiker ved Aarhus Universitet om Exoplaneter. 

3. Ph.d.-studerende  Jakob Rørsted Mosumgaard  Stellar Astrophysics Centre, Aarhus 

Universitet  om Stjerner og stjernemodeller. 

4. Ph.d.-studerende Jonatan Selsing  Dark Cosmology Centre, Københavns Universitet om 

Tyngdebølger. 

Til dette arrangement var der en ok tilslutning, men dog ikke så mange som sidste år. Vi kunne 

tælle ca. 40 fremmødte gæster. 

Årets sommerudflugt den 10. juni  gik til Herluftholm, hvor vi fik en interessant rundvisning på 

skolen. Der var mange interessante rum for dem med en lille fysiker eller zoolog gemt i sig. Det var 

også en oplevelse at komme op i deres observatorie via en smal trappe med til tider næsten intet 

lys. I observatoriet så vi deres refraktor og der blev for nogen drømt en del om hvordan vi evt. 

kunne hjælpe med at få den gjort funktionel igen. Efter rundturen på herlufsholm tog vi afsted på 

sejltur til Gavnø med spisning undervejs. Efter et spændende kik på alle severdighederne, 

genoptog vi sejlturen med kurs mod Karrebæks minde og tilbage til Næstved. Blandt de 18 

deltagere var der bred enighed om, at vi havde en fantastisk tur med gode oplevelser i fint 

sommerligt vejr. 

Tak til Amalie og Tom for planlægning af turen. 

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

og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde. 

I forbindelse med de offentlige arrangementer, vil jeg gerne opfordre til af man kører forsigtigt og 

viser hensyn når der er publikum på området, hvilket både kan være om dagen og om aftenen. En 

god indikator er hvis bummen er lukket.       

Et af årets interessante begivenheder var solformørkelsen den 21. august. For at kunne se den 

skulle man desværre tage til USA. Nu er vi en forening hvor medlemmerne godt kan tage skeen i 

egen hånd og der var nogle stykker der begav sig ud på rejsen til det forjettede land, for senere at 

kunne vise flotte billeder og fortælle spændende historier til os andre.   

Til sidst vil jeg 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 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 
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Hvis vi ser på fremtidige arrangementer, så har BAV 25 års jubilæum og i den forbindelse vil der 

blive afholdt et astroftæf i samarbejde med  KAF, BO og Køge Astronomiske forening og som det 

ser ud nu vil det blive i marts eller starten af april 2019. 

Jeg vil også gerne nævne at Brorfelde Astronomiske Vennekreds igen i år er repræsenteret med en 

stand ved Kvanløse sogns forårsmarked, hvor Tom, Hans og Jesper vil være tilstede. 

Jeg synes at bestyrelsen har fungeret godt. Vi har fået gennemført en masse projekter til gavn for 

vores nuværende og kommende medlemmer og det vil jeg gerne sige tak for.  

Grundet vores økonomiske situation må vi søge fonde for at finansiere projekter og nyindkøb og 

derfor går det ikke så hurtigt som man godt kunne tænke sig. Men med de nye muligheder der er i 

sigte, når man tænker på opdateringen af kuplerne er jeg fortrøstningsfuld og jeg ser frem til at 

kunne være med til at skabe nye muligheder og projekter til vores medlemmer.  

 

Tak til vores dirigent Jens Jørgensen 

 

Jeppe Torben Nicolaisen 

25.april 2018 


