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Årsberetning 2012 fra Nationalkomitéen for International Astronomical Union (IAU) 
 
Årets største begivenhed var IAUs generalforsamling i Beijing, Kina, 20-31. august 2012. Mødet 
var som forventeligt særdeles velorganiseret, og dets betydning markeredes dels af det store antal 
deltagere (næsten 3000), dels ved, at hovedtaler ved åbningen var daværende vicepræsident, senere 
partiformand og nu snart præsident Xi Jinping. Hans tale understregede stærkt den betydning, som 
den kinesiske regering tillægger forskning og internationalt samarbejde. Generalforsamlingen bød 
endvidere velkommen til tre nye nationale medlemmer, Ethiopien, Kazakhstan og DPR Korea, samt 
1006 ny individuelle medlemmer, deriblandt 8 medlemmer foreslået af den danske nationalkomité. 
IAU har herefter næsten 11 000 individuelle medlemmer. 
  
Organisatorisk vedtog generalforsamlingen også en række dybtgående reformer. Vigtigst var en 
principbeslutning om en gennemgående revision af IAUs arkaiske kommissionsstruktur, som vil 
udmøntes over de næste tre år i regi af ni nyindrettede divisioner. Samtidig erstattedes de traditions-
rige, men store og ineffektive finans- og medlemskomitéer med mindre, stående komitéer, der på 
medlemsorganisationernes vegne skal rådgive IAUs Executive Committee i anliggender vedrørende 
IAUs finanser og medlemsstruktur mellem generalforsamlingerne. Dette skulle give kommende 
generalforsamlinger et mere gennemarbejdet grundlag for deres beslutninger i disse sager. Samtidig 
reduceres antallet af nationale delegater fra tre til én. Danske repræsentanter i finanskomitéen og 
ved generalforsamlingen var Birgitta Nordström og Johannes Andersen, som også havde deltaget 
aktivt i det forberedende arbejde. 
 
En noget pinlig omstændighed i denne sammenhæng var, at det danske kontingent til IAU for 2012 
ikke havde kunnet betales. Dette medførte heldigvis ikke umiddelbart bortfald af stemmeret ved 
generalforsamlingen, hvilket ville være tilfældet ved en længerevarende restance, men vakte nogen 
undren blandt vore internationale kolleger. Vi forstår dog nu, at kontingentet for 2012 faktisk blev 
betalt inden årets udgang. 
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