
Kvant og Knudepunktet

Af Michael Quaade, formand for Astronomisk Selskab

Astronomisk Selskab er én af de fire foreninger,
der er sammen om at udgive Kvant. I mere end 20 år
har vi også udgivet medlemsbladet Knudepunktet med
foreningsstof og amatørastronomiske artikler. Fremover
vil vi ikke længere udgive Knudepunktet, men i stedet
bringe alt materiale fra Astronomisk Selskab i Kvant.

Grunden til, at vi i 1990 besluttede at udgive et
blad var, at vi alligevel udsendte indkaldelse til gene-
ralforsamlingen og andet materiale til medlemmerne
flere gange om året. Samlede vi det i et blad kunne vi
dels – dengang – få portostøtte og dels få en platform,
hvor vi kunne bringe artikler af medlemmerne om
amatørastronomiske emner. Det gav god mening fordi
vi kunne spare en del porto og der var rigeligt stof til at
fylde et blad fire gange om året.

I dag er situationen helt anderledes. Der findes
ikke længere en portostøtteordning, som er økonomisk
fordelagtig for et blad med så lille et oplag som Knude-
punktet. Samtidigt er mængden af amatørastronomisk
stof markant mindre end tidligere. De elektroniske me-
dier har overtaget størsteparten af amatørastronomers
indbyrdes kommunikation. Vore dages amatørastrono-
mer har i høj grad egne websider og skriver på astro-
forum.dk og andre internetfora.

De sidste par år har vi kun udgivet tre numre af Knu-
depunktet om året og meget af indholdet har været lister
over bestyrelsesmedlemmer og andet mere eller mindre
trivielt stof. Samtidigt har vi i Astronomisk Selskabs
bestyrelse diskuteret om det ikke ville være bedre, at
samle vores udsendelse af materiale til medlemmerne
i ét blad i stedet for to. Meget af det materiale, der
hidtil har været bragt i Knudepunktet, fortjener også
den større udbredelse, som det vil få i Kvant, hvor
oplaget er fire gange så stort.

Denne idé har vi præsenteret for foreningens med-
lemmer og haft på dagsordenen ved de sidste to gene-
ralforsamlinger i 2011 og 2012. Sidste år holdt vi en
vejledende afstemning og besluttede, at vi ville holde en
endelig afstemning ved generalforsamlingen i år. Sidste
år var der 79% af de fremmødte, der støttede forslaget
og i år blev det enstemmigt vedtaget.

Astronomisk Selskab har allerede en mailingliste, så
det bør være en simpel sag, at udsende alt andet end
Kvant som email. Det kræver naturligvis, at samtlige

– eller i alt fald næsten alle – medlemmer er tilknyttet
foreningens mailingliste. Derfor er det rimeligt, at for-
lange af medlemmerne, at de efterkommer denne simpe
instruks:

1. De, der allerede har en emailadresse, som er på
foreningens mailingliste behøver ikke at foretage
sig noget.

2. De, der har en emailadresse, som ikke er med
på foreningens mailingliste bør snarest hen-
vende sig til deres forening og sørge for at
deres adresse kommer med på mailinglisten.
Det gøres ved henvendelse til Michael Quaade,
mq@astronomisk.dk eller telefon 4032 3553.

3. De, der ikke har en emailadresse bør snarest få
oprettet en og herefter følge instruktionen under
punkt 2.

Der vil formodentlig også fremover være enkelte, der
ikke har mulighed for at modtage foreningsmeddelelser
via email, men de kan efter aftale få materialet pr. brev
eller ved foredragsarrangementer el.lign.

Det er naturligvis ikke alt indholdet i Knudepunktet,
der skal overføres til Kvant. Meget af det stof, der – i
alt fald i de sidste år – har været bragt i Knudepunktet
har haft karakter af fyldstof, der kun er kommet med
på grund af mangel på mere relevant materiale. Frem-
over vil lister over bestyrelsesmedlemmer, formandens
årlige beretning, referatet fra generalforsamlingen mv.
blive bragt på Astronomisk Selskabs webside astro-
nomisk.dk og/eller blive udsendt på foreningens mai-
lingliste. Steen Lærke, der hidtil har været redaktør af
Knudepunket, vil fremover indgå i Kvants redaktion
og tage sig af materiale fra Astronomisk Selskab. Send
fremover materialet til astro@kvant.dk og se eventuelt
forfattervejledning på kvant.dk

Knudepunktet nr. 1 for 2012, som medlemmerne af
Astronomisk Selskab allerede har fået, er altså blevet
det sidste, der udkommer. Jeg håber, at både medlem-
merne af AS og af de andre udgiverforeninger vil blive
glade for Kvant med lidt mere astronomisk stof.

KVANT, maj 2012 – www.kvant.dk 3


