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Årsberetning 2013 fra Nationalkomitéen for International Astronomical Union (IAU) 
 
Mellem generalforsamlingen i 2012 og næste i Honolulu i 2015 havde nationalkomitéen et stille år i  
2013. IAU selv var meget aktiv i udmøntningen af de vigtige strukturelle reformer, der vedtoges i 
2012; men dette arbejde foregår i de medlemsvalgte organisationskomitéer for IAUs divisioner og 
kommissioner, inkl. disses danske medlemmer. 2014 vil blive præget af forberedelserne til 
generalforsamlingen i 2015, herunder forslag til budget og nye individuelle medlemmer.  
 
Et fælles tema for nationalkomitéerne har været det kaotiske forløb omkring de danske kontingenter 
til unionerne. IAU var blandt de heldige og får nu kontingentet betalt af Danske Universiteter (DU). 
Men iflg. http://iau.org/administration/membership/national/members/37/  betragter IAU derfor 
DU, ikke KdVS som det danske nationale medlem af unionen; men da Danske Universiteter ikke 
har nogen kontakt med nationalkomitéen, forbliver henvendelser fra IAU om andre administrative 
anliggender ubesvaret. Dette er en helt uholdbar og utilfredsstillende situation. Nationalkomitéen 
for IAU skal derfor kraftigt opfordre til, at der etableres en effektiv og smidig kommunikation og 
kommandovej via Danske Universiteter, KdVS og nationalkomitéerne til græsrødderne. 
 
Nationalkomitéen for IAU har traditionelt ingen planlæggende eller udførende rolle i at organisere 
dansk astronomi. Disse opgaver har i en årrække påhvilet nogle rådgivende udvalg uden formel 
status. Dette er der rådet bod på ved oprettelsen af et Instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA) 
direkte under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. IDAs ’Board’ bliver et bredt og repræsentativt 
organ, der vil kunne give indstilling om medlemmer til en ny nationalkomité for 2014-2017. 
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Johannes Andersen 
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Nationalkomiteens medlemmer 2010-2013: 
Lektor Johannes Andersen, KU Seniorforsker Allan Hornstrup, DTU Space 
Prof. Jørgen Christensen-Dalsgaard, AU Lektor Hans Kjeldsen, AU 
Prof. Steen Hannestad, AU  Prof. Åke Nordlund, KU 
Prof. Jens Hjorth, KU Direktør Kristian Pedersen, DTU Space 
 


