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Formandens beretning for 2018 

Ved Formand Jeppe Torben Nicolaisen 

 

Når vi ser tilbage på det år der er gået, så er der visse ligheder med sidste år. Der er sket en masse 

på området mht. istandsættelse og udvikling af BO’s koncept. Schmidten er kommet op at køre og 

det er måske svært at se hvad der er blevet lavet, men det er jo også meningen at den skal ligne 

sig selv efter istandsættelsen. Den har fået en del opdateringer og hvis man kigger nærmere på 

den, så vil man se at den har fået ordnet speglet og fået opdateret fotopladerne med en CCD så 

man nu kan tage elektroniske billeder af høj kvalitet.  

Vores egen kuppel har også været på en rejse det sidste år, men måske ikke lige så god en rejse 

som schmidten har haft. Den er kun blevet sværer at dreje og nu må man enten planlægge med at 

se objekter der ligger i en østlig retning eller fremskaffe fem mand høj til at skubbe den rundt. 

Hvornår sker der mon noget? Det kan være svært at spå om, men der er jo bevilget penge til at 

sætte kuppelen istand for og som situationen er nu, så mangler vi ”bare” at Kulturstyrelsen 

godkender insandsættelsen. Vi kan jo kun håbe på at det bliver snart  

Selvom at kuppelen er svær at arbejde med, så lykkedes det Steen og Jakob at bestå deres 

kikkertkørekort den 20. marts i 12”eren hvor vi var fem mand høj til at skubbe den rundt i 

manegen. Det var ikke så let endda og man kunne godt forestille sig at vi ville komme til at ligne en 

godt pumpet Swarzenegger hvis vi gjorde det jævnligt. Nå men der skal lyde et stort tillykke med 

kørekortet til Steen og Jakob. 

Når nu vi har fået flere personer der kan køre med 12”eren, så må jeg vel også nævne at der stadig 

bliver arbejdet på en løsning mht. astrofoto og jeg må sige at det er lige som at cykle i bjergene, 

det går op og ned. Ved sidste forsøg var det ikke muligt at guide med kikkerten og da klokken var 

mange valgte vi at pakke samen i stedet for at give det et forsøg til. Forrige gang den blev testet 

det var det med success. Så dette senarie er nok noget man må venne sig til når man skal lave 

astrofoto. Nogle gange virker det første gang og andre gang skal man gøre en stor indsats før det 

lykkedes. Vi må håbe på at det bliver nemmere når vi får rykket 12”eren ned i baghaven efter 

istandsættelsen af nr.17 

Vores radioteleskop-team som sidste år kæmpede med nyt ophæng og om at få software’en op at 

køre har, siden kæmpet videre, og efter udbedring af kabelproblemer er de nu igang med at måle 

mælkevejens rotationshastighed. Der er nu kun en lille mekanisk unøjagtighed som er til at leve 

med, så man må sige at det kører godt for teamet.  

  



Page 2 of 4 
 

 

Nøjagtig som tidligere år, har vi i 2018 afholdt åbenthus-arrangement den første søndag i 

september, som dette år faldt på den 2. September. Her kunne vi igen holde åbent for 

offentligheden i  tidsrummet 11-16 og herefter nyde et par sandwiches sammen med KAF. En stor 

tak til alle der var med til at arrangerer dette. 

Den første onsdag i måneden har vi haft studiekreds, hvor der igen har været mange spændende 

oplæg og denne gang har vi bevæget os rundt i temaet målinger. 

Den anden onsdag har der været offentlig forestillinger, hvor vi lige som sidste år er fortsat i et 

samarbejde med BO og folkeuiversitetet om at have en ekstern foredragsholder til første del, 

efterfulgt hendholdsvis af Hans, Bjørn og Bent , som giver et indblik i hvad der sker og er sket i 

verdensrummet. Efter foredraget har der, hvis vejret har tilladt det, været mulighed for at se nogle 

af de objekter i 12”eren som der er blevet snakket om tidligere på aftenen.    

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

medlemmer eller gæster med deres kikkertudstyr. 

Den 4. onsdag har der bl.a. været Grundlæggende astronomi og itelescope-kurser for de 

interesserede medlemmer. 

Den 15. december blev der afholdt et spændende foredragsmarathon med hendholdsvis 

1. Ph.d. Morten Ankersen Medici fra Niels Bohr Instituttet om Neutrionoer fra en fjern fjern 

galakse      

2. Professor mso Henrik Svensmark fra DTU Space om Rummets betydning for livet på Jorden  

3. Professor Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet om Pluto og det fjerne solsystem   

4. Senioringeniør Hans Jensen fra Terma A/S om BepiColombo og Rosetta Missionerne  – med 

dansk elektronik i maskinrummet  

Dette arrangement var en stor success, hvilket man også kunne se på antallet af fremmødte, der 

var ganske enkelt ikke plads til flere. 

Årets sommerudflugt gik til møn, hvor vi indledte med et visit på Nyord. Her fik vi en spændende 

fortælling i den specielle ottekantet kirke. Herefter gik vi ned til havnen og spiste vores medbragte 

mad og efterfølgende besøgte vi Damsholte observatorium hvor vi bl.a. så deres velbygget og nøje 

gennemtænkte observatorum. Tak til Tom for planlægning af turen. 

 

Som en hyggelig start på 2019, drog foreningens medlemmer på den første klubaften den 9. 

januar til en spændende udstilling på Louisianna som fejring af 50 året for månelandingen. 



Page 3 of 4 
 

Lige som sidste år har BO afholdt en masse arrangementer for offentligheden hvor BAV også har 

deltaget. Men en af de nyere ting som vi og KAF har deltaget i, er deres torsdagsstjerner hvor folk 

udefra kan få lidt af vide omkring hvor man skal starte hvis man vil begynde med at kigge på 

stjerner og andre himmelobjekter. Skal man have en stor kikkert eller kan man nøjes med en 

håndkikkert eller findes der evt. andre muligheder. Det er et virkeligt godt arrangemet hvor der 

også bliver reklameret godt for foreningerne KAF og BAV.   

En anden begivenhed som vi har deltaget i hos BO, er deres ”Sommernætter” og vi ser frem til at 

fortsætte det gode samarbejde. 

Selvom der har været nok at tage sig af i løbet af året, så mangler jeg lige at nævne nok den 

største af bedrifterne, som er vores 25 år jubilæum med gallamiddag som blev afholdt den 6. april. 

I denne weekend afholdte vi også en astronomisk festival i samarbejde med Astronomisk forening 

for køge bugt og KAF her var alle de astronomiske foreninger i DK var inviteret sammen med de to 

forhandlerne Astro og Lyra. De to forhandlere donerede astronomisk udstyr til brug ved vores spil 

under gallamiddagen, tusind tak for det. Vores tidligere formand Hans-Jørn donerede også til 

arrangementet og her var det et par stjernespil fra observatoriets tid. Tusind tak for det. Under 

den astronomiske festival blev der afholdt en masse spændende foredrag og et af dem var 

Victoria, vores yngste medlem af vennekredsen som fortalte om saturn, super godt gået . Jeg 

skal også huske at takke foredragsholdere der deltog i Festivallen: 

Michael Lindholm Nielsen 

astrofysiker Christina Toldbo 

Julie Bouchet 

Mia Bjørg Olsen  

Mads Fredslund Andersen  

Michael Quade 

Torsten Neubert 

Tak til Gitte for det store arbejde hun  har gjort for at få det hele til at hænge samme. Det har 

været godt at have en militær finger med i spillet.  

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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Jeg vil også sige tak til bent for det gode arbejde han har udført i alle de år han har siddet i 

bestyrelsen. 

Hvis vi ser på fremtidige arrangementer, så vil BAV være repræsenteret ved Kvanløse sogns 

forårsmarked den 4 maj, hvor det på nuværende tidspunkt kun er Tom der vil være repræsenteret. 

Hvis der er nogen der har lyst, så er jeg sikker på at tom vil sætte pris på en hjælpende hånd. Vi 

regner også med at deltage ved møllernes dag i juni, men har ikke fået invitationen endnu. 

Sidste år nævnte jeg at vi kva vores økonomiske situation, sikkert ville være nød til at søge fonde 

for at kunne financiere projekter og nyindkøb til medlemmerne. Vi har søgt div. Fonde men har 

desværre fået afslag på dem. Trods afslagene ser det alligevel ud til at vi har klaret os ok og det er 

jeg sikker på at Hans vi sige lidt mere om senere. 

Til sidst tak til bestyrelsen for det gode arbejde. 

  

 

Tak til vores dirigent Jens Jørgensen 

 

Jeppe Torben Nicolaisen 

18. april 2019 


