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Generalforsamling i Steno Museets Venner
Onsdag den 20. august
2020 blev der afholdt ordi
nær generalforsamling på
Steno Museet.
Der var 14 fremmødte inkl. be
styrelsen.
Formanden bød velkommen
og oplyste, at mødet oprinde
ligt havde været indkaldt til
den 18. marts, men var blevet
udsat, da Aarhus Universitet
lukkede ned pga. coronapandemien.

1. Valg af dirigent

Kristian Jakobsen blev valgt
og konstaterede generalfor
samlingens lovlighed.

2. Beretning om forenin
gens virksomhed

Formanden, Bjarning Grøn, af
lagde beretning og fortalte, at
2019 har været et godt år, hvor
foreningens indsats for museet
har manifesteret sig ved:
• udgivelse af medlems- og in
formationsbladet Steno
musen.
• bogudgivelser.
• medlemmers deltagelse som
frivillige formidlere ved mu
seets efterårs- og vinterferie
arrangementer.
Stenomusen udkommer med 3
numre om året som et blad i
postkassen og er dermed man
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ge medlemmers forbindelse til
foreningen. Bladet har udviklet
sig fra 1997, hvor det udkom
med 4 sider i sort/hvid til nu
20 sider i farver med mange
interessante, faglige artikler
samt beretninger om aktiviteter
på museet. Dermed har både
foreningen og museet glæde af
Stenomusen, idet man gennem
de foreløbigt 81 numre med
snart 1000 sider i alt også kan
finde dele af museets historik.
Alle numre er tilgængelige på
Det Kgl. Biblioteks portal for
faglige, videnskabelige og kul
turelle tidsskrifter: tidsskrift.dk.
På bogfronten er Ole RømerObservatoriet – forskning og
folkeoplysning i 100 år nu og
så tilgængelig i digitale udga
ver, idet bogen er konverteret
fra papir- til både epub- og
pdf-format.
Knud Erik Sørensen oriente
rede om foreningens samarbej
de med Publizons distributi
onshub samt om fordele og
ulemper ved de forskellige di
gitale formater.
Udlån af digitale bøger er
blevet en god indtægtskilde for
foreningen, selvom udlånssat
serne er faldet. Via afregnin
gerne fra Publizon er det mu
ligt at se, hvor i landet udlåne
ne sker, og ofte har et bibliotek
ekstra mange udlån af en be
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stemt publikation, hvilket an
tyder, at publikationen indgår i
et undervisningsforløb.
Fremover vil det også være
muligt at købe foreningens
trykte bøger i Steno Museets
egen e-shop.
Også i 2019 deltog en del af
foreningens medlemmer som
frivillige hjælpere ved museets
feriearrangementer.
Gennem årene er bestyrelsen
ofte blevet brugt som spar
ringspartner ved nye udstillin
ger. I forbindelse med Det nys
gerrige menneske blev det til
mange gode diskussioner – må
ske medvirkende til en meget
flot, næsten fejlfri udstilling.
Desværre var bestyrelsen ikke
på samme måde blevet inddra
get i udstillingen om H.C. Ør
sted.
Formanden opfordrede alle
til at have øje for ideer til nye
bogudgivelser. Desuden gjor
den han opmærksom på, at be
styrelsen i flere omgange hav
de annonceret efter en ny re
daktør til både Stenomusen og
foreningens bogudgivelser,
idet Knud Erik Sørensen, som
har beklædt posten gennem
mange år, nu ønskede at træde
ud af bestyrelsen.
Formanden gennemgik her
efter Knud Erik Sørensens ind
sats som medlem siden for
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eningens stiftelse i 1981 og
bad generalforsamlingen god
kende udnævnelse af Knud
Erik til æresmedlem af for
eningen Steno Museets Venner.
Dette blev godkendt med vel
fortjente klapsalver.
På Steno Museets vegne tak
kede Hans Buhl også for Knud
Eriks indsats.
Herefter var der åbent for
kommentarer.
Museets direktør, Bent Lo
renzen, slog fast, at Stenomu
sen også har en funktion for
museet, samt at museet gerne
ser fortsatte bogudgivelser.
Formidlingsstøtten fra de fri
villige medlemmer blev på
skønnet meget og kunne bl.a.
aflæses på besøgstallet til fe
riearrangementerne.
Bent Lorenzen fremsatte et
forslag om, at Steno Museets
Venner arbejder hen mod at bli
ve en alumneforening for de
mange formidlere på Science
Museerne. Hermed ville Steno
musen kunne lægges over i mu
seets regi.
I en sådan alumneforening
vil museet betale kontingentet,
så længe de pågældende – for
trinsvis studerende ved univer
sitetet – er formidlere, og så
håbe på, at de vil fortsætte i
foreningen derefter. Derved
kunne museet knytte de stude
rende til sig og holde kontakt
med dem, efter at de har for

ladt universitetet/museet. De
ville således kunne fungere
som lokale ambassadører, hvor
de bor og arbejder og f.eks.
som gymnasielærere være kon
takter til skoler.
Bernt Hansen spurgte, om
der var nogen særlig grund til,
at foreningens bestyrelse ikke
havde været inddraget som
sparring i forbindelse med den
nye udstilling om H.C. Ørsted,
som er skæmmet af en del fak
tuelle fejl. Museumsdirektør
Bent Lorenzen forklarede, at
samarbejdet om udstillingen
pga. stort arbejdspres ikke helt
havde fungeret. Dette havde
resulteret i en række fejl, som
der endnu ikke havde været
kræfter til at rette, men at det
selvfølgelig nok skulle ske.
Herefter blev beretningen
godkendt.

3. Det reviderede regn
skab forelægges

Kassereren fremlagde forenin
gens regnskab. En difference
på kontingentindtægter i 2019
og 2020 blev forklaret med
forskel i opkrævningstidspunk
tet. Beløbene afspejlede ikke,
hvor mange medlemmer der
var det pågældende år, men
hvor mange der havde betalt i
årets løb.
En stor portoudgift skyldtes,
at boggaven, René Descartes
og hans Geometri – med en
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oversættelse af 1. bind, var ret
dyr at sende ud, selv om udgif
ten dog blev holdt noget nede
ved, at bestyrelsesmedlemmer
hjalp til med udbringningen.
Bogsalget har været tilfreds
stillende og har indbragt 6465
kr.
De samlede indtægter var på
33.192 kr., mens der var udgif
ter på 35.000 kr. – altså et sam
let underskud på 1808 kr. Det
negative resultat skyldtes over
vejende udgifter til trykning af
bøger – de øvrige poster svare
de til det forventede.
Regnskabet balancerede og
var godkendt af foreningens
revisor uden bemærkninger.
Kassereren berettede des
uden om bankens interesse for
foreningens regnskab, både
små og store posteringer.
Medlemstallet er nogenlunde
stabilt på ca. 185 medlemmer.
Afgang skyldes ofte alder eller
dødsfald, men modsvares af
nyindmeldelser. Det blev
nævnt, at foreningens tidligere
kasserer Poul Gade døde i for
året 2020. I alt har foreningen
haft 791 medlemmer i tidens
løb.
Herefter blev regnskabet
godkendt af forsamlingen.

4. Eventuelle forslag

Der var ikke inden fristens ud
løb fremkommet forslag til be
handling.
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5. Fastsættelse af kontin
gent for det kommende år

Ud af aktuelt 184 medlemmer i
alt har foreningen 70 livstids
medlemmer, som har betalt et
engangskontingent og dermed
ikke bidrager løbende til for
eningens økonomi.
Da regnskabet alligevel løber
rundt, var der ikke et ønske om
en kontingentændring, og kon
tingentet blev derfor fastsat
uændret.

6. Orientering om aktivi
teter på Steno Museet

Museets direktør, Bent Loren
zen, indledte med at nævne, at
2019 var et år med mange be
søgende både på Steno Muse
et, i Observatoriet og i Vækst
husene. Desværre er kulturin
stitutioner i år generelt belastet
af coronasituationen, og muse
et må forvente et underskud i
2020 på 1,5-1,7 mio. kr., men
heldigvis har man universitetet
i ryggen.
For øjeblikket arbejdes der
med at nedtage udstillingen
Ægløsninger. Salen skal til
foråret rumme HCØ2020udstillingen fra Rundetårn og
dernæst anvendes som særud
stillingslokale. På sigt skal det
indrettes til astronomiformid
ling.
Planetariet har behov for en
fornyelse, bl.a. indkøb af nyt
apparatur for ca. 8 mio. kr.,
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hvilket dog må vente, til der er
skaffet penge til Ole RømerObservatoriet, hvor formid
lingslokalet og kuplerne mm.
skal renoveres. Desuden er der
tanker om astronomihytter til
overnatning for udenbys skole
elever, som kan besøge univer
sitet om dagen og observatori
et om aftenen.
På Steno Museet vil der blive
arbejdet på at forny udstillin
gen om Verdensbilleder – man
er stadig i idéfasen, og der skal
søges finansiering.
Museet bruger mange kræfter
på formidling med vægt på un
dervisningstilbud for 6.-9. klas
serne, støttet af universitetet i
håb om at styrke de unges inte
resse for naturvidenskab. Dette
sker takket være en god for
midlingsafdeling med 34 stu
dentermedhjælpere, som dæk
ker de mange faglige områder.
Til sidst nævnte Bent Loren
zen, at han havde en alder, som
betyder, at der inden for en
overskuelig årrække skal fin
des en ny leder til Science
Museerne.
Bernt Hansen spurgte om
muligheden for via internettet
at præsentere virtuelle ture på
museet, hvilket så kunne skabe
interesse for et besøg. Der blev
henvist til dels app’en Useeum,
dels de guidede ture, som fin
der sted i Væksthusene, og
dels til sitet kærekrop.dk i for
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bindelse med udstillingen
Kære krop, svære krop.

7. Valg af bestyrelses
medlemmer

Bestyrelsen bestod i 2019 af
Bjarning Grøn (formand),
Hans Buhl (næstformand),
Vibeke Reinhardt (kasserer),
Knud Erik Sørensen (redaktør)
og John Frentz (sekretær).
Hans Buhl og Knud Erik
Sørensen var på valg. Hans
Buhl blev genvalgt. I stedet for
Knud Erik Sørensen valgtes
Jesper Schou-Jørgensen.

8. Valg af bestyrelses
suppleanter

Bestyrelsessuppleanter i 2019
var Dorte Gade og Jesper
Schou-Jørgensen. Som nye
suppleanter valgtes Helle
Boelskifte Andersen og Jesper
Matthiasen.

9. Valg af revisor og revi
sorsuppleant

Den nuværende revisor
Kristian Jakobsen blev gen
valgt. Jesper Lützen blev gen
valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Der var ikke punkter til even
tuelt.
Dirigenten afsluttede derefter
generalforsamlingen.
John Frentz

