ASTROLOGISK MUSEUMSFORNING
GENERALFORSAMLING 6.APRIL 2018
KL 16:00

Ad 1) – Til Dirigent valgtes énstemmigt og med alle stemmer Claus Houlberg, der konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlige indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var afbud fra 2 bestyrelsesmedlemmer – Ann Booth Rosenquist og Mikael Mårtensson
Tilstede var: Formanden Karl Aage Jensen, Kasserer Claus Houlberg og bestyrelsesmedlemmerne
Benja Frederiksen og Leif Brammer
Ad 2) – Formandens beretning blev læst op og gennemgået af dirigenten.
Der er udgivet 3 bøger fra forlaget Museum Astrologicum, der alle er universitetsarbejder fra RUC,
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. På denne måde er Astrologien på vej ind i varmen i og
med, der nu skrives på forskningsniveau om astrologien i Danmark. Baseret på et svensk værk
Western esotericism in Scandinavia ses det, at faget astrologi bliver benævnt Esotericisme.
Forlagsvirksomheden kører således at bøgerne sælges til priser så når første oplag er solgt betaler
indtægten genoptryk / næste oplag.
Forlagsvirksomheden giver også et bidrag til Foreningens drift.
Foreningen er ved forlagets mange udgivelser med til at Astrologien kommer ud til flere, selvom
udgivelserne kræver kendskab til astrologi for at give mening at læse.
Foreningens stiftelseshoroskop viser, at det nu er en anden tid, hvor der er mulighed for denne
udbredelse og det ligefrem ved akademisk forskning. Det er planetstillingerne omkring MC i
Vandbæreren, der viser dette. At der er tidsskift ses af de 3 udgivelser, der ligesom opfylder
”indkøringsperioden” – Dansk Astrologis Historie, Signs of the Times og Tycho Brahes stjerner.
Biblioteket og samlingen besøges ikke metre eller i hvert fald meget sjældent. Derfor vil
biblioteket fremtidig få status af forskningsbibliotek og der vil fremover kun være adgang efter
forudgående aftale. Samtidig vil biblioteket og samlingen fremover kun være åben for
medlemmer. Udefra kommende må altså melde sig ind.
Tidsskriftet ”Sophie” kommer nu med nyt navn pga krav for at have en Facabook prifil med navn.
Så navnet er nu ”Sophie Brahe”.
Der blev rettet en stor tak til medlemmerne Ann, Mikael, Benja for en stor indsats gennem mange
år omkring registreringer etc i Foreningens bibliotek og samling.
Der var et forslag fra Claus om at de nævnte medlemmer, som træder ud af bestyrelsen og ikke
modtager genvalg skulle blive æresmedlemmer, da de alle har været medlemmer siden starten.
Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt énstemmigt og med alle stemmer
Ad 3) – Der henvistes til det udsendte årsregnskab, som godkendtes énstemmigt.
Det blev nævnt, at 2017 var det første år som momsregistreret virksomhed (forlaget) og at dette
ikke havde vist sig vanskeligt at udføre. Der var kommet ca 1.000,- kr retur, fordi udgifterne i 2017
havde oversteget indtægterne.

Ad 4) – Budget. Dette følger hidtil praksis, hvilket godkendtes énstemmigt.
Ad 5) – Forslag fra medlemmerne. Claus havde forslået æresmedlemskab til de afgående
bestyrelsesmedlemmer. Dette er godkendt i forbindelse med formandens beretning.
Ad 6) – Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: Karl Aage Jensen, Claus Houlberg og Leif Brammer.
Det blev noteret, at bestyrelsen betragtes som en interim bestyrelse indtil, der igen er 5
medlemmer af bestyrelsen. Der er herefter ingen suppleanter og det bemærkedes udtrykkeligt, at
Søren Konrad – tidligere suppleant – ikke længere opfylder betingelserne for at være suppleant, da
han ikke har betalt kontingent
Generalforsamlingen godkendte alle genvalg énstemmigt og godkendte alle fratrædelser af
bestyrelsen både af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ad 7) – Inger Hansen blev énstemmigt genvalgt til revisor. Ingen suppleant var opstillet
Dirigenten takkede for fremmødet og det blev noteret at generalforsamlingen var startet
Kl. 15:57 og sluttede kl 16:14.
Generalforsamlingen hævet, København, den 6. april 2018
I umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Karl Aage Jensen
Næstformand: Leif Brammer
Kasserer: Claus Houlberg

