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DET SVINGER I SVENDBORG
Referat
Afholdt i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg
Den 20. september 2018 - Jean Bernard Foucaults fødselsdag + 2 dage 😊
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
- og diskussion

Formanden bød velkommen.
Leif Alken blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt i h.h.t. vedtægterne.
Formanden redegjorde udskiftning i bestyrelsen. Peder Larsen
havde desværre måtte trække sig fra kasserer-posten grundet
sygdom og Jeff Westh var indtrådt i stedet og på valg i dag. Tak til
Peder for hans gode arbejdsindsats og regnskabet, der
fremlægges i dag.
Inger Allan havde måttet trække sig fra bestyrelsen grundet
arbejdspres.
Selvom der stadig ikke var noget at se på Centrumpladsen, kunne
SEK som formand bekræfte, at der havde været travlhed i
bestyrelsen.
I nov. 2017 blev det efter flere vurderinger af Svendborgs skyline
og projekt vedtaget af bestyrelsen at mindske projektets højde fra
ca 60 m til ca 40 m. Dels så det passede ind mellem de 2
kirketårne i byen, dels så der kunne arbejdes videre med mindre
luftmodstand og tyndere wire.
Poul Vase startede et langtidsforsøg op og motorkraft til
kontinuerligt pendulsvingninger gik ind i en ny fase, der p.t. er
endt op i en slags viskermotor i top.
Februar 2018 møde med CW, hvor konklusion var, at før man gik
til fonde måtte nogen objektivt sige god for, at det teknisk kunne
lade sig gøre (Rambøll har tidligere sagt god for det). Jydsk
Teknologisk.
16.april 2018 havde bestyrelsen foretræde for borgmester og
formandskabet i Svendborg Kommune. Der var udelukkende
positive tilkendegivelser og opbakning!! Turismeværdien blev
også påtalt, kun en enkelt spurgte til evt. anden placering, som ex.
Frederiksø.
Juli 2018. møde med CW og Anders Berg fra Cowi
Sept. 2018. proff. Ivar Balslev har netop set det senest
projektforsøg hos Poul Vase, hvor pendulet viser en fin
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foucaultdrejning… men stadig lidt for hurtigt, Balslev er positiv
mht. den videre proces og tilretning og vil deltage og følge det.
Sept. 2018 opstilling af kuglen på Centrumpladsen sættes i bero til
foucaultdrejning er helt perfekt
Elisabeth har haft kontakt til ny fond under NovoNordisk, som
betænker projekter, der spreder kendskab til det
naturvidenskabelig…. de lød positive og afventer ansøgning 😊
Der var spørgsmål til andre udendørs penduler – se under evt.
SEK oplyste, at succeskriterierne var sat til, at pendulet skulle
kunne køre i 200 dage/år. Leif Alken oplyste, at på
Centrumpladsen er der i ca 220 dage /år 6s/
Formandens beretning blev godkendt.
3. Forelæggelse og
godkendelse af
årsregnskab
4. Fastsættelse af
kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af
bestyrelsesmedlemmer

Grundet forfald af kasserer fremlagde formanden det reviderede
regnskab.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent til kr. 100,- pr. år.
Generalforsamlingen vedtog forslaget.
Der var ikke indkommet nogen forslag
Svend Erik Kracht, Torben Pindborg blev genvalgt og Jeff Westh,
der var indtrådt i stedet for Peder Larsen, blev valgt

7. Valg af revisor og
revisorsuppleant

Niels Kr. Skov blev genvalgt som revisor, og Advokat Lars Skjødt
blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Evt.

Der blev spurgt til andre udendørspenduler. Svend Erik Hansen
(tidl. best.medl.) kunne berette, at der ikke fandtes nogle! – som
fungerede. Der er et i Australien, men professoren der oplyste, at
de havde problemer med vinden , og der var et under en
BurningMan Festival i U.S.A. som heller ikke kunne fungere
kontinuerligt.
Principper for vindkorrektion og hvem der evt. beskæftigede sig
med det, blev drøftet, vindmølleindustri og skibsfart.
Sidste år henledte Ole Rønn opmærksomheden på den forskning,
der i øjeblikket udføres på basis af den bæreevne, som findes i
edderkoppespind. Kontakten anbefales taget op
Generalforsamling næste år. Mette ville forsøge at reservere
Forsamlingshuset i Lundegade til den 18. september 2019.
Elisabeth kontakter Mette/mobil 22555551ang lokale. Det er
Foucault´s 200 års fødselsdag, så der forventes fødselsdagskage.
Forsamlingen bakkede op om projektet.
Der var ingen negative udmeldinger.

Referent: Elisabeth Ulbæk
2

