Formandens beretning

Generalforsamling den 6. april 2018 kl. 16.00
Først tak til tre medlemmer,, som har valgt at udtræde af bestyrelsen efter mange
års flot indsats. Det handler om Ann, Benja og Mikael. Vi siger af hjertet tak for lang
og tro tjeneste.
Alle har de nu været med i museets liv en fuld Måneknude-runde, hvad der er
meget respektaftvingende. Museets pionerfase rinder nu ud i denne tid og giver
plads til, at museet bliver set som en mere etableret astrologisk institution med sin
Sol-Merkur-Uranus i 9. hus.
Transit-Pluto er for tiden i aspekt til museets radix-Måne i Jomfruen. Det er derfor
‘Jomfru-holdet’, som har meldt fra nu. Radix-Månen er i forvejen i aspekt til radixPluto i 6. hus, så netop det daglige arbejde med at pleje og vedligeholde
samlingerne er museets akilleshæl.
Museets status
• BIBLIOTEKET bliver ikke besøgt at hverken almindelige mennesker eller astrologer.
Derfor har Claus foreslået at forfremme biblioteket til at være et forskningsbibliotek.
Hvad det jo reelt allerede er med sin bogsamling, der er delt op i en dansk og en
udenlandsk sektion, med sin komplette tidsskriftsamling samt med sin av-samling,
der er lagt on-line i Videoteket.
• UDSTILLINGEN er gået lidt i stå og kalder på et fornyet initiativ i 2018.
• TIDSSKRIFTET SOPHIE kører på laveste blus, men lever fortsat, og måske dets virke
bør opgraderes i 2018.
• MUSEUM ASTROLOGICUM kører for fuld skrue som forlag og er for tiden museets
vigtigste bidrag til astrologien, både samfundsmæssigt (akademisk og
biblioteksmæssigt) og internt (ny faglitteratur). Plus at forlaget genererer museets
økonomi, idet bidraget fra medlemmerne ikke er særlig stort (der er 15
medlemmer). Tak til Claus for det utrættelige og kæmpestore arbejde.

• AKKVISITIONEN, som håndterer donationer af bøger mv. til museet kører fint med
vores lille tandem, der filtrerer eventuelle guldkorn fra slaggerne. Plus et enkelt
bogindkøb i ny og næ.
• HJEMMESIDEN, www.asmu.dk kører stille og roligt og bliver løbende opdateret
med alle nye bogudgivelser mv.
Registreringen og vedligeholdelsen af samlingerne (bl.a. ajourføring af
bogsamlingen), har Claus også fået styr på, og der mangler ikke meget i at være a
jour. Igen en tak til Claus her.
Bøger, der er udkommet i 2017 – alle universitetsarbejder:
SYNKRONICITET af Anders Rosendahl fra Roskilde Universitet
DEN DANSKE BONDEPRAKTIKA 1597-1804 af Jakob Kortbæk Madsen fra Aarhus
Universitet
SIGNS OF THE TIMES af Kirstine Munk fra Syddansk Universitet er den første danske
Ph.D. afhandling om astrologi. Den er som alle doktorafhandlinger skrevet på
engelsk, da kun danskere læser dansk. Nogenlunde samtidig har astrologien fundet
sin videnskabelige niche under religionshistorie som en del af emnet 'esotericisme'.
Sideløbende bliver stadig flere astrologiske kandidatspecialer fra de danske
universiteter udgivet af Museet.

