
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

 

 

 

 

 
Dagsorden til  

møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
 

Mødetidspunkt 18-01-2023 17:00 
Mødeafholdelse Byens Hus, Mødesalen 

 

 

 
  



Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Folkeoplysningsudvalget 
 

18-01-2023 17:00 
 
 
1 [Åben] Folkeoplysningsudvalget orienteres om Byens Hus ................................................... 3 

2 [Åben] Ellehammerobservatoriet, godkendelse af folkeoplysende forening ............................... 3 

3 [Åben] Meddelelser fra formanden eller forvaltningen og spørgsmål fra medlemmer ................... 4 

 

  



Side 3 

1 [Åben] Folkeoplysningsudvalget orienteres om Byens Hus  
  
Sags ID: EMN-2023-00347 

 

Resumé 
Folkeoplysningsudvalget orienteres om Byens Hus. 

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget gav på mødet d. 14.12.2022 udtryk for gerne at ville orienteres om Byens 
Hus mht. organisering og aktiviteter. 
Punktet indledes med en rundvisning i Byens Hus, og derpå vil daglig leder af Byens Hus, Lærke 
Harbo Hansen, blandt andet orientere om Organiseringen af Byens Hus, booking af lokaler, 
sameksistensen med udskolingsbygningen, Flygtningeboligerne og idrætshallen samt om 
fremtidsplanerne for Byens Hus. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget 
 
At orienteringen om Byens Hus tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Ellehammerobservatoriet, godkendelse af folkeoplysende forening  
  
Sags ID: EMN-2022-09485 

 

Resumé 
Foreningen Ellehammerobservatoriet har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende 
forening i Gentofte Kommune 

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Foreningen Ellehammerobservatoriet vil udbrede kendskab til at observere stjerner og andre 
himmellegemer ved brug af stjernekikkerter samt udbrede oplevelserne ved disse observationer og 
på den måde styrke kendskab til den naturvidenskabelige metode. Foreningen vil også styrke 
medlemmernes undren, nysgerrighed, udsyn og indblik i naturens verden ved, at medlemmerne 
opnår og vedligeholder observationskapacitet og gennemfører observationer og 
observationsprojekter. 
  



Side 4 

Foreningen blev stiftet 10. oktober 2022, og der er pt. knap 20 medlemmer, herunder 3 under 25 
år. Der er 14 af medlemmerne, der er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
Ellehammerobservatoriet lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen. Der er dog krav om, at 
bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvorfor §10 stk. i vedtægterne skal rettes, så det 
fremgår, at bestyrelsen skal bestå af formand og 2 til 7 bestyrelsesmedlemmer. 
  
Følgende er vedlagt som bilag: 
• Referat af den stiftende generalforsamling  
• Vedtægter 
• Budget for 2022 
• Adresseliste for bestyrelsen mv 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Ellehammerobservatoriet opfylder 
kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Ellehammerobservatoriet godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune 
med bemærkning om at §10 stk. 2 skal tilrettes, så det fremgår at bestyrelsen skal bestå af 
formand og 2 til 7 yderligere medlemmer 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Referat af stiftende generalforsamling (4927786 - EMN-2022-09485) 
2. Endelige undersrkevne vedtægter for Ellehammerobservatoriet (4927785 - EMN-2022-

09485) 
3. Adresseliste bestyrelsesmedlemmer Ellehammerobservatoriet (4927783 - EMN-2022-09485) 
4. Budget 2023 - Ellehammerobservatoriet (4927784 - EMN-2022-09485) 
 

3 [Åben] Meddelelser fra formanden eller forvaltningen og spørgsmål fra medlemmer  
  
Sags ID: EMN-2023-00364 

 

Resumé 
Skriv et resumé af sagen  

 
Baggrund 
Skriv baggrund for sagen 

 

Indstilling 



Side 5 

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Valg af dirigent 
a. Christian Mammen blev valgt som dirigent 

2. Valg af referent 
a. Rachid El Mousti blev valgt til referent 

3. Redegørelse for stiftelse af foreningen 
a. Ulrik Borch fortalte: 
b. Det gælder om at få adgang til ressourcerne og det kræver en forening. Og det gør man 

formelt ved at blive en godkendt folkeoplysende forening.  
4. Vedtægter 

a. Vedtægterne blev tilpasset jf. drøftelsen 1 stemte blankt og resten (15) stemte for kl. 20.08 
5. Foreningens fremtidige aktiviteter 

a. Dirigenten gav eksempler på aktiviteter og opfordrede til at mødedeltagerne kom med 
forslag til aktiviteter: 

i. Solformørkelsesobservation 25. oktober fra kl. 10.00 til 15.00 
ii. Få aktiveret skolerne – få lærere med, få UNF og SNU med 
iii. Sidde nede på cafeen og via nettet kunne vise hvad der foregår 
iv. Live-streaming af observationer 
v. Aktivere borgere tæt på observatoriet 

1. Gennem boligforeninger 
2. Gennem de boligsociale medarbejdere i bred forstand 

vi. Have materiale klar til lærerne  
6. Foreningens økonomi 

a. Forslag: 200 kr. årligt for medlemmer over 25 år. 75 kr. årligt for medlemmer på 25 år og 
yngre 

b. Forslag: Prisreduktion til pensionister 
c. Vedtaget : (a:) + at bestyrelsen udsøger muligheder for prisreduktion til pensionister 

7. Valg af bestyrelse 
a. Formand: Ulrik Borch 
b. Yderligere valgt: Dorte Olesen, Katrine Lange, Jens Raarup, Peter Rasch-Christensen, 

Christian Mammen og Rachid El Mousti 
c. De seks yderligere bestyrelsesmedlemmer bliver på deres første bestyrelsesmøde enige om, 

hvem der er valgt for 1 år og hvem der er valgt for 2 år 
d. Suppleant : Per Jakobsen 

8. Valg af revisor 
a. Bestyrelsen prikker de første revisorer inden 7 måneder 

9. Evt: 
a. Aldersbegrænsning i forhold til sikkerhed oppe ved observatoriet? 

i. Vi følger skolens retningslinjer 
b. Kun dem tilstede her nu er stiftende medlemmer 
c. De der melder sig ind i de kommende uger/måneder er pioner-medlemmer 

 
For referatet 
 
 
Rachid El Mousti (referent)                      Christian Mammen (dirigent) 
 
Generalforsamlingen afholdt 10. oktober 2022 på Bakkegårdsskolen 
Referatet underskrevet 16. november 2022 
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Vedtægter for foreningen Ellehammerobservatoriet – som vedtaget på 

den ekstraordinære generalforsamling 22. december 2022 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er Ellehammerobservatoriet, og den er stiftet 10. oktober 

2022. 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1:Foreningen har til formål at udbrede kendskab til at observere stjerner og andre 

himmellegemer ved brug af stjernekikkerter som foreningen har adgang til, og udbrede 

oplevelserne ved disse observationer og på den måde styrke kendskab til den 

naturvidenskabelige metode. 

Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke medlemmernes undren, nysgerrighed, 

udsyn og indblik i naturens verden ved at medlemmerne opnår og vedligeholder 

observationskapacitet og gennemfører observationer, observationsprojekter og 

observationsprogrammer af forskellige varigheder.  

Stk. 3: Foreningen aktiviteter skal så vidt muligt sikre en åbenhed overfor mange aldre 

og faglige forudsætninger 

 

§ 3 Foreningens opbygning 

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af 

bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed. 

Stk.2: Foreningen gennemfører aktiviteter der efterlever foreningens formål som 

beskrevet i §2.  

Stk.3: Foreningen skal søge at tilknytte en rådgivningsgruppe som består af 

naturvidenskabeligt uddannede forskere og undervisere knyttet til grunduddannelser, 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Rådgivningsgruppens opgave er at 

vurdere bestyrelsens forslag til årsplan og årsberetning. Vurderingen fremlægges 

sammen med årsplan og årsberetning på de ordinære generalforsamlinger. 

 

§ 4 Medlemsforhold 

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og 

betaler kontingent for en periode på mindst seks måneder.  

Stk. 2: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen. 
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Stk. 3: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud 

samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.  

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har adgang til at gennemføre kvalificerende aktiviteter 

der giver kompetence til at anvende foreningens faciliteter samt faciliteter stillet til 

rådighed for foreningen. Bestyrelsen kan inddrage denne kompetence, såfremt der 

foreligger en særlig begrundelse herfor. En inddragelse af kompetencen kan kræves 

indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået inddraget sin kompetence. 

Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at inddragelsen er meddelt. 

Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling. 

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige 

bestemmelser.  

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder 

fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der 

foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af 

venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. 

Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. 

Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling. 

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske 

med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske 

mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse. 

 

§ 5 Kontingent 

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag 

til kontingent. Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete 

grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive. Endvidere kan 

bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for 

det. 

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og 

opkrævningsform.  

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at 

være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af 

medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen. 

 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion 

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller 

kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis 

vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at 

medlemskabet ophører.  
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Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at 

blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har 

medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende 

generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den 

ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til 

bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse 

om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, 

medmindre bestyrelsen bestemmer andet.  

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med 

samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.   

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, 

afgør bestyrelsen spørgsmålet. 

 

§ 7 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, 

medmindre andet fremgår af disse vedtægter. 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af september 

måned.  

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst tre ugers varsel ved 

meddelelse på foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail 

adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning 

om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 15 dage før 

generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder 

forslag til kontingent og budget. Bestyrelsen udarbejder forslag til årsplan for det 

kommende år, og årsberetning for det forgangne år. Endelig dagsorden udsendes 

senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den 

endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de 

valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.  

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer 

bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af 

foreningen i mindst seks måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun 

stemmes ved personligt fremmøde.  

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte.  

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, 

og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om 

afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.  
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Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning 

om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved personvalg er den 

valgt, der opnår flest stemmer.  

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i 

bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er 

ethvert medlem, der er fyldt 18 år.    

Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens 

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.  

 

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning  

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år  

4) Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende 

år 

5) Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens forslag til årsplan for det kommende 

år 

6) Behandling af indkomne forslag  

7) Valg til bestyrelsen  

a) Valg af formand (i lige år) 

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer [(3 i lige år, 4 i ulige år)] 

c) Valg af en suppleant 

8) Valg af en revisor  

9) Valg af medlemmer til rådgivningsgruppen på baggrund af indstilling fra 

bestyrelsen og medlemmer i øvrigt 

10) Eventuelt  

 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 

skal indkaldes, når mindst en tiendedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som 

kræves behandlet.  

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet 

er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om 

indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme 

måde som for ordinær generalforsamling.    
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§ 10 Bestyrelsen 

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. 

Stk. 2: Bestyrelsen består af op til otte medlemmer, en formand og op til syv yderligere 

medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med bl.a. næstformand og 

kasserer, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær 

generalforsamling for to år.  

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Såfremt et 

bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt 

formanden afgår i utide indtræder næstformanden som formand. Såfremt formand og 

næstformand afgår i utide indkaldes til ny generalforsamling indenfor to uger. 

Bestyrelsen fungerer alene som forretningsbestyrelse frem til denne ekstraordinære 

generalforsamling. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når mindst halvdel af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der 

udarbejdes referat af bestyrelsens møder.   

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 

opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.    

 

§ 11 Regnskab og revision 

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.  

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde 

resultatopgørelse over driften samt status.  

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver 

ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år. 

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er 

regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige 

dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne 

har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.  

Stk. 5: Det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen. 

 

§ 12 Tegningsret 

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast 

ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 50.000 

kr. skal godkendes af generalforsamlingen.  
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Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage 

dispositioner på vegne af foreningen.  

 

§ 13 Vedtægtsændringer 

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to 

tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om 

vedtægtsændringer.  

 

§ 14 Opløsning 

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden 

følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem 

de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele 

af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.  

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke 

almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få 

andel i formuen. 

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende 

generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.  

 

Deltagerne på den stiftende generalforsamling: 

Navn Postnr 

Dorte Olesen 2820 

Kirsten Hamann 2820 

Annette Refn 2820 

Gerd Barfoed 2900 

Hanne M. Olsen 2820 

Katrine Lange 2820 

Rikke Mammen 2820 

Pia Redanz 2820 

Lucas Altunöz 2820 

Isabella Due Borch 2820 

Per Dalgas Jakobsen 2820 

Rachid El Mousti 2400 

Ulrik Borch 2820 

Christian Mammen 2820 

Peter Rasch Christensen 2860 

Jens Raarup 2820 
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Med sine underskrifter bekræfter bestyrelsen der blev valgt på den stiftende 

generalforsamling, at dette er de på den stiftende generalforsamlings vedtagende 

vedtægter 

 

22. december 2022__________________________________ 

Jens Raarup 

 

22. december 2022__________________________________ 

Christian Mammen 

 

22. december 2022__________________________________ 

Katrine Lange 

 

22. december 2022__________________________________ 

Peter Rasch Christensen 

 

22. december 2022__________________________________ 

Ulrik Borch 

 

22. december 2022__________________________________ 

Rachid El Mousti 

 

_22. december 2022_________________________________________________ 

Dorte Olesen 
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Adresseliste for bestyrelsesmedlemmer, Ellerhammerobservatoriet 

 

Ulrik Ankjær Borch, Høvænget 6, 2820 Gentofte - Formand 

Christian Mammen, Mosebuen 32, 2820 Gentofte – Næstformand 

Raschid El Mousti, Dalmosevej 30, 2400 København NV – Kassér 

Jens Raarup, Herredsvej 70, 2820 Gentofte – Rumobservatør 

Peter Rasch-Christensen, Snogegårdsvej 141C, 2860 Søborg – Rumobservatør 

Katrine Lang, Plantagevej 30, 2820 Gentofte – Rumobservatør 

Dorte Olesen, Ved Bommen 9, 2820 Gentofte – Rumobservatør 
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Budget 2023 for foreningen Ellehammerobservatoriet 

Indtægter i 2023 er baseret på forventede kontingentindbetalinger    

Omkostninger til aktiviteter i 2023 er baseret på udgifter til aktiviteter i løbet af året. 

 

Indtægter 8.750 kr 

1. Ca. 50 medlemmer hvoraf ca. 10 vil være under 25. 
Kontingentet er baseret på tilkendegivelser fra borgere via 
hjemmesiden ellehammerobservatoriet.dk hvor borgere har kunnet 
skrive sig op til at blive medlemmer af foreningen. 

 

40 x 200 = 8.000 
10 x   75 =    750 

Omkostninger 8.500 kr 

1. uddannelse af medlemmer i at bruge af kikkerten på forsvarlig vis (1) 
2. indkøb af diverse uspecificerede rekvisitter (2) 
3. aktiviteter for medlemmerne i og omkring kikkerten – foredrag og 

stjerne aftenener med astronomiske observationer (3)   
 

 

5.000 
   500 
3.000 

Balance 250 kr 

 

(1) baseret på tilbud fra astronomi rådgiver og konsulent fra firmaet Track the Stars – samme 

firma der har rådgivet om kikkert-bestykningen, indkøb, montering og kalibrering. 

(2) Mindre udstyrsdele og rekvisitte der på nuværende tidspunkt ikke er kendte 

(3) Flere aktiviteter igennem året der kræver mindre honoraer til eksterne oplægsholdere og 

anden finansiering for at gennemføre aktiviteterne. 
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