
ID nr. 42920

Generalforsamling i Astronomisk Selskab
Indkaldelse til Generalforsamling i Astronomisk
Selskab.
Tid: Lørdag den 26. april 2014.
Sted: Institut for Fysik for Astronomi (IFA), Ny
Munkegade 120, 8000 Århus C.

Program:
Kl. 11.00: Foredrag (på engelsk) ved Associate Pro-
fessor, Max Stritzinger (IFA): “Core-collapse super-
novae: Discovery and follow-up observations”.
Kl. 12.00: Frokost i kantinen. NB: Pris 75,- kr. (excl.
drikkevarer). Tilmelding påkrævet til kasserer Steen
Traberg-Borup på email: steen@traberg-borup.dk –
senest onsdag den 23. april 2014.
Kl. 13.00: Generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referatet fra generalforsam-
lingen 6. april 2013. (Kan ses på astrono-
misk.dk).

3. Formandens beretning om Astronomisk Sel-
skabs virksomhed i det forløbne år.

4. Beretning fra sektioner og udvalg.

5. Kassererens beretning for det reviderede

regnskab. Regnskabet fremlægges ved gene-
ralforsamlingen.

6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag
for indeværende år og fastsættelse af medlem-
skontingent for det kommende år. Budgettet
fremlægges ved generalforsamlingen.

7. Indkomne forslag. (Der er ikke indkommet
forslag fra medlemmerne).

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år.
Johan Fynbo og Søren K. Lynggaard er på
valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen
foreslår genvalg af Johan Fynbo og Søren K.
Lynggaard.

9. Valg af en første og en anden suppleant til
bestyrelsen for ét år. Bestyrelsen foreslår gen-
valg af Ole Berg Nielsen og nyvalg af Mikkel
Lund.

10. Valg af formand for ét år. Bestyrelsen foreslår
Johan Fynbo.

11. Valg af to revisorer samt en første og en anden
revisorsuppleant for ét år. Bestyrelsen foreslår
genvalg af Steen Lærke og Bent Schou som
revisorer og valg af Birgit Fejerskov som
første revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Glemmer du, så husker jeg...
En gennemgang af Astronomisk Selskabs boghol-
deri viser at der stadig er medlemmer der ikke har
betalt kontingent for 2014. Er du en af de formaste-
lige opfordres du hermed til at betale kontingentet
senest torsdag d. 20. marts. Kontingentsatserne for
2014, der i øvrigt er uforandrede i forhold til sidste
år, er:

• Almindeligt medlemskab: 350 kr.
• Ungdomsmedlemskab (18-26 år): 150 kr.
• Børn og unge under 18 år kan gratis bli-

ve medlem af Kosmosklubben, kosmosklub-
ben.dk.

Det relevante kontingentbeløb bedes indbetalt på
Astronomisk Selskabs girokonto:

Danske Bank reg. 1551, konto 8001081, senest
torsdag d. 20. marts
Betaler du dit kontingent via netbank så husk at
oplyse Medlemsnummer, Navn(e) og Adresse(r) i
kommentarfeltet, ellers kan kassereren ikke se hvem
der er betalt for.
Betaler du dit kontingent på posthus eller i pengein-
stitut skal du oplyse foreningens adresse som er:
Astronomisk Selskab
c/o Steen Traberg-Borup
Nørrebrogade 7A, 3tv
DK-2200 København N

Venlig hilsen

Steen Traberg-Borup
AS-kasserer
steen@traberg-borup.dk.


