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Har Dansk Fysisk Selskab udspillet sin rolle? Har
Dansk Fysisk Selskab sin berettigelse? Interesserer sel-
skabets arbejde ikke fysikerne mere, og udfylder selska-
bet ikke den bredt samlende rolle i dansk fysik, som det
oprindeligt var tiltænkt? Klaus Seiersen fra Århus har i
et nyligt debatoplæg rettet en skrap kritik mod – hvad
han finder – selskabets lave aktivitet, den manglende
professionalisme, det alt for dyre årsmøde og mangel på
fornyelse. (Indlægget kan læses på DFS’ hjemmeside i
sin helhed: www.dfs.nbi.dk).

Jeg skal være den første til at beklage, at DFS for-
spildte en enestående chance for at bringe fysik på dags-
ordenen i Danmark under verdensfysikåret 2005. Hvor-
for sætter vi så ikke en lang række aktiviteter i gang nu?
DFS er som andre faglige organisationer afhængige af
entusiastiske bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen
såvel som i sektionsledelserne. Det er forskere og un-
dervisere, der har lige så travlt som andre fysikere i
Danmark. Det er svært at finde folk, der har overskud
til at igangsætte initiativer oven i det daglige arbejde,
og det sætter ganske enkelt en grænse for, hvad sel-
skabet kan starte. Det er bestyrelsens klare mening, at
kontingentet måske skal hæves lidt fra det nuværende,
men vi skal ikke bringe det op på et niveau, hvor vi kan
betale professionelle strømlinede sagsbehandlere som i
Dansk Magisterforening eller Ingeniørforeningen. Hvor
mange vil betale 300 kr. i kvartalet til DFS for hur-
tigere at få rettet deres adresse og e-mail eller for
at sende danske fysikrepræsentanter til mange orga-
nisationsmøder i udlandet? Vi har ikke over 10.000
medlemmer som de store selskaber i udlandet eller
fonde, der kan finansiere vores aktiviteter. Reelt set har
selskabet efter at Kvant, et af vores fyrtårne, og Euro-
physics News er betalt ca. 60.000 kr. til rådighed hvert
år. Det skal dække udgifter til medhjælp, arrangementer
i sektionerne, rejser til bestyrelsen og frem for alt give
os mulighed for at afholde et ordentligt årsmøde. Dette
beløb svarer til hvad en enkelt forskerskole kan have
til rådighed om året. Derfor er vi afhængig af frivil-
lig arbejdskraft, der ikke altid kan opretholde et ser-
viceniveau, som man finder i sin lokale bank.

Så er der vores årsmøde, som af mange er kritise-
ret for at være for dyrt og luksuriøst! DFS’ årsmøde
er det eneste brede møde i Danmark, efter at forsker-
skolerne har overtaget alle specialområder. Men efter
min mening er der stadig brug for et møde, hvor man
kan høre bredt orienterede foredrag om andre emner
end lige ens eget. Vi har i de senere år fået bl.a. frem-

ragende astrofysiske forskere og attosekundlaserens
opfinder, Ference Krausz, til at komme til årsmødet,
personer der skulle kunne tiltrække et langt større pub-
likum end det desværre var tilfældet. Samtidigt giver
vi også nogle af vores ph.d.-studerende lejlighed til
at få foredragstid udenfor deres egen institution, no-
get der ellers efterhånden er svært at få. Nyborg Strand
er ikke helt billig, indrømmet! Men der er gode fore-
dragssale og muligheder for parallelsessioner, og in-
frastrukturen er på plads. Et lignende arrangement på
f.eks. Syddansk Universitet ville kræve hotelovernat-
ning i Odense by og ville med tre måltider alligevel
komme op på 1500-1700 kr. med mindre man dropper
al fællesspisning og alle sociale aktiviteter, som jo også
er en del af programmet. Generalforsamlingen finder
traditionelt sted på årsmødet. Det er normalt ikke det
store tilløbsstykke, men er nyttigt for også at få folk
til at komme og blive på årsmødets anden dag. Direk-
te valg af hovedbestyrelsesmedlemmerne på generalfor-
samlingen, mener bestyrelsen er helt udelukket. Dels er
det aldrig muligt for alle at komme, dels er der jo en
grund til at vi ikke ved direkte valg vælger vores mi-
nistre, men stemmer på medlemmer, vi har tiltro til via
brede valg. Bestyrelsen har under alle omstændigheder
i sinde at nedsætte et udvalg på generalforsamlingen til
at modernisere vedtægterne.

Vi vil gerne starte en diskussion om DFS’ fremtid
og vil bede kendte personer indenfor Dansk Fysik,
deriblandt tidligere formænd, om at fremlægge deres
mening om DFS’ fremtidige virke. Disse indlæg vil
løbende blive fremlagt på DFS hjemmeside, ligesom
der vil blive stillet plads til rådighed i Kvant. Andre
indlæg vil også være velkomne. Der vil blive udskrevet
valg efter vedtægterne til hovedbestyrelsen med sidste
kandidattilmelding fredag den 9. juni. Endelig vil jeg
på bestyrelsens vegne opfordre alle til at komme til
årsmødet og generalforsamlingen.
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