Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 28. april 2005 fra kl. 19.00
Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Foreningens fremtidige aktiviteter
Regnskab for det forløbne regnskabsår
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Indkomne forslag
Valg
Evt.

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og 4 bestyrelsesmedlemmer 18 medlemmer.
Formanden bød velkommen og motiverede valg af advokat Peter Hesselholt fra advokatfirmaet Ret & Råd som dirigent.
Ad.1 Valg af dirigent.
Peter Hesselholt blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning.
Formanden Jørgen O. Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning med akklamation.
”Jeg sagde ved sidste generalforsamling, at det forgangne år havde været succesrigt. Det må jeg også sige om
2004/2005. Der har været både meget travlt og fyldt med spændende oplevelser.
Vores protektor:
Vores protektor Charles Simonyi holdt sit løfte. Vi fik sidste år en donation på 120.000 kr. fra Charles Simonyi Fund
for Arts and Sciences. Det gjorde os i stand til at forbedre rammerne her på Tapeten, så vi kunne få stillet samlingen
pænt op. Vi har fået oplyst, at Charles Simonyi besøger Danmark igen her til sommer. Ved den lejlighed vil vi vise
ham, hvor langt vi er kommet samt evt. aflevere en ny ansøgning om økonomisk støtte.
Indvielsen af Tapeten:
Den officielle indvielse af vores lokaler her på Tapeten fandt sted den 23. november 2004. Der blev holdt tale af
borgmester Ove E. Dalsgaard og professor Christian Gram holdt et inspirerende indlæg og kom med ideer til, hvad et
datamuseum også kan beskæftige sig med. Herefter blev den gamle RC4000 ved borgmesterens og Henrik Jacobsens
fælles indsats startet og hermed var indvielsen overstået. Lokalerne her på Tapeten skal ikke betragtes som et museum,
men vi har valgt at kalde det ”Open store”, hvor specielt indbudte og vore medlemmer kan komme og kigge.
Mødeaktiviteter.
Vi har haft en del mødeaktivitet her på Tapeten med foredrag etc. Bl.a. haft besøg af Dansk IT-seniorklub, vi har
afholdt et åbent hus-arrangement for vores medlemmer. PROSA-gruppen og Dagmars Billardklub bestående af tidligere
Rovsing medarbejdere har også besøgt os. Ligeledes har vi haft besøg af DKUUG Unix-User Group.
Pressens bevågenhed:
Pressen har været flink og skrevet om vores aktiviteter. Så sent som i december var der en flot artikel i Ingeniøren med
titlen ”Dataarkæologerne i Ballerup”.
IT-ceum:
I efteråret besøgte vi det nye svenske datamuseum – IT-ceum – i Linköping. Det åbnede officielt den 4. december 2004.
Vi blev modtaget af museets leder, Magnus Johansson. Det var et spændende besøg og museet i Linköping er meget
interesseret i at samarbejde med os. Vi kan se, at IT-ceum beskæftiger sig med de samme ting, som vi. Magnus
Johansson, museets leder, har just meddelt, at de vil forsøge at danne en Svensk Datahistorisk Forening.
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DASKs fødselsdag:
DASKs fødselsdag blev i år fejret på Ingeniørhøjskolen, Københavns Teknikum her i Ballerup. Skolen havde gratis
stillet sit store og flotte auditorium til vores rådighed. Desværre viste vejret sig ikke fra den pæne side. Vi løb ind i en
forrygende snestorm, men alligevel nåede alle vore foredragsholdere og de fleste af de tilmeldte gæster frem. Det tre
foredragsholdere var professor Peter Naur, civilingeniør Bent Scharøe Petersen og fil.dr. Magnus Johansson fra ITceum i Linköping. Vi erkender, at det nok var lige i overkanten med tre foredrag. Der var ikke rigtig tid til hyggesnak
bagefter og de fleste ville også gerne hjem, inden bilerne og busserne føg helt til.
Gaver til museet.
a) Sparekassemuseet. I løbet af sommeren 2004 lykkedes det os at få flyttet vores andel af det nedlagte
Sparekassemuseums datahistoriske samling. Et stort projekt, som krævede meget forarbejde og planlægning.
Men takket være en velfungerende og arbejdende bestyrelse lykkedes processen, og samlingen kan nu ses her
på Tapeten.
b) Slagterimuseet. I forbindelse med Slagterimuseets lukning og overføring til Dansk Landbrugsmuseum i Gl.
Estrup har vi modtaget til langtidsdeponering forskelligt dataudstyr. Bl.a. Lyngsø-anlæg fra Slagteriernes
Forskningsafdeling, et ældre hulkortanlæg fra Struers Andels Slagteri samt lidt DDE-udstyr.
c) Andet. Fra Ballerup kommunes it-afdeling har vi modtaget en større samling af RC-udstyr. Borgmester Ove E.
Dalsgaard lovede ved indvielsen af vores ”open store” at sponsere skiltning til museet. Dels ved indkørslen og
dels ved døren.
d) Vi har også modtaget et virkeligt klenodie. En fuld funktionsdygtig RC4000. Flytningen af den blev sponseret
af PROSA, og Henrik Jakobsen og Ole Nielsen har stået for, at den nu kan køre igen.
e) Der er også tilgået samlingen andre ting, men det vil nok føre for vidt at nævne dem alle. Dog skal det nævnes,
at vi har modtaget de sidste stumper fra det gamle DDE i Herlev og at bl.a. Falck hjalp os med transporten. Vi
håber naturligvis, at gode mennesker også fremover vil ringe til os, før de kyler de gamle klenodier ud.
Registrering:
Mogens Kjær er gået i gang med at konstruere vores eget registreringssystem, idet vi ikke kan få tilladelse til at benytte
KUAS netbaserede reg.istreringssystem, kaldet REGIN. Derfor har vores registrering indtil videre været noget
sporadisk. Til gengæld kan vi takke Henning Isaksson for, at vi nu er ved at får styr på vores bogsamling.
PC-samlingen:
Jeg har vist engang sagt, at det ikke er frimærker vi samler på. Det er datamaskiner. Men i den forbindelse må vi ikke
glemme PC’erne, som også er en del af datahistorien. De fleste af dem opmagasinerer vi på Møllen, hvor Knud Viuf
sørger for, at de bliver sat i stand og registreret. Nogle af dem har vi dog opsat her på Tapeten.
Værksted:
Vi har lige fået opsat belysning og el i det kommende værksted på Tapeten. Vi mangler kun at opsætte
arbejdsborde/filebænke samt naturligvis værkstøj. Det er muligt, at vi kan skaffe brugte filebænke (2-3 stykker fra TEC
i Ballerup). Ellers må vi købe. Så snart værkstedet er etableret, kan vi og andre interesserede gå i gang med at renovere
de gamle maskiner.
Strømforsyning:
Vi har fået opsat egen strømforsyning, eltavle og stikkontakter på udvalgte søjler her på Tapeten. Det har gjort, at vi
uden problemer kunne opstarte den gamle RC4000 maskine.
Køkkenafdeling:
Vi har også – ganske vist i beskedent omfang – indrettet et mindre køkkenhjørne på Tapeten med varmt og koldt vand
og opvaskemaskine – ikke helt ukompliceret. Først skulle kommunen godkende projektet og derefter skulle grejet
installeres. Nu kan vi altså både vaske hænder og vaske op i varmt vand. Planlægning og aftaler med håndværkere
tager vores eksperter på området, Henning Lindholm og Poul Testmann sig af – vi andre bistår efter bedste evne.
Adgangsvej:
Vi har fået forbedret adgangsforholdene i trappeskakten med flere lysarmaturer og automatisk tænd og slukarrangement. Vi arbejder på at få skakten malet og sat et ekstra gelænder op, så vore gæster kan komme sikkert op og
ned.
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Bestyrelsen:
Til sidst vil jeg ikke undlade at takke bestyrelsen, som har gjort en kæmpe indsats i løbet af det sidste år. Den har ikke
siddet og spidset blyanter, men har virkelig haft sved på panden. Ud over det egentlige bestyrelsesarbejde, afholder vi
arbejdsmøder hver torsdag aften. Men det rækker slet ikke, så derfor har flere fra bestyrelsen og da heldigvis også
udenfor bestyrelsen, brugt meget mere tid på at få gjort lokalerne her på Tapeten tilgængelige. Også tak til
medlemmerne, der er vores fundament og støtte i arbejdet med at bevare den danske datahistorie. Vi kan hver især
noget og sammen kan vi meget.”
Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter
Formanden Jørgen O. Bjerregaard fremlagde bestyrelsens planer for kommende aktiviteter med grundlag i efterfølgende
skriftlige punkter:
a)

RCs 50 års jubilæum: Den 12. oktober 2005 er det 50 år siden Regnecentralen blev stiftet. Det agter vi
naturligvis at markere. Men hvordan, kan vi indtil videre ikke røbe. Kun at begivenheden vil blive lagt ind på
vores hjemmeside: www.datamuseum.dk – alle vore medlemmer vil naturligvis blive inviteret. Men sted, dato,
klokkeslet og program må I vente med.
b) Registrering og konservering: Vi vil intensivere arbejdet med at klargøre og registrere de mange effekter.
Når værkstedet her på Tapeten er færdig og Mogens er klar med et registreringsprogram, så er interesserede
meget velkomne til at give en hånd med.
c) Nedsættelse af arbejdsgrupper: Vi har i årets løb nedsat er par arbejdsgrupper. En af grupperne skal afsøge
mulighederne for at finde en egnet lokalitet til det kommende datamuseum samt skaffe penge til projektet. Den
består foreløbig af Finn Verner Nielsen her fra foreningen, underdirektør Jens Uffe Andersen fra Siemens,
rektor Flemming Krog fra Ingeniørhøjskolen, udviklingsdirektør Dorrit Christensen fra Ballerup kommune,
borgmester Ove E. Dalsgaard og så mig selv. Vi har holdt en række formøder. Under mødet med Dorrit
Christensen blev vi præsenteret for et udviklings/inovationsprojekt, som kommunen har under forberedelse på
Lautrupgaard. Det er i første række henvendt til unge mennesker, som en hjælp til at starte virksomhed. Bl.a.
skal der oprettes et såkaldt Computer Clubhouse. Her så vi en mulighed for at koble os på og Dorrit
Christensen opfordrede os til at udarbejde en projektskitse til Dansk Datamuseum. Den er nu afleveret. Jeg vil
ikke røbe noget om indholdet her, idet den først blev afleveret mandag sidste uge. Men museumsprojektet vil
senere blive tilgængelig på vores hjemmeside. Vi har naturligvis skelet til det svenske datamuseum i
Linköping.
Der er også nedsat arbejdsgrupper vedr. samarbejde, forskning og ideindhold til det kommende museum. Det
er et arbejde, som Henning Isaksson vil stå i spidsen for. Jeg er sikker på, at han gerne vil have hjælp til sin
del.
d) Faglig hjælp: Vi har holdt et uforpligtende møde med en udstillingsarkitekt Lars Haastrup, som bl.a. har stået
for indretningen af NKT-museet, Politimuseet, Post- og tele-museet m.fl. for at blive guidet og få gode ideer.
Vi vil i løbet af den kommende tid besøge beslægtede museer. Bl.a. førnævnte NKT-Museet i Glostrup samt
også gerne Deutsches Museum i München. Det er meningen, at der skal udarbejdes en egentlig
projektbeskrivelse, hvilket vil kræve bistand fra en professionel udstillingsarkitekt.
e) Datamuseet: Det er stadig målet, at vi skal åbne Dansk Datamuseum her i Ballerup senest 13. februar 2008.
Det er bl.a. det, ovennævnte grupper skal arbejde med. I den forbindelse er det vigtigt, at vi får istandsat og
renoveret de effekter, som skal med på museets permanente udstilling. Opbyningen af selve udstillingen
magter vil heller ikke selv. Det vil også kræve bistand fra en udstillingsarkitekt.
f) Andet: Sideløbende med førnævnte arbejde vil vi selvfølgelig sørge for, at vores såkaldte ”open store” her på
Tapeten bliver forbedret og gjort mere tilgængelig, så vi kan modtage gæster indtil museet åbner. Vi vil også
forberede forskellige underholdende tiltag for vore medlemmer. Bl.a. skal vi jo forberede næste års DASK
fødselsdag. Men ellers kan jeg kun opfordre jer til at følge med på vores hjemmeside.
Til formandens fremlæggelse blev der fra Bent Sonne foreslået at foreningen i forbindelse med valg af idegrundlag
til det kommende datamuseum også sørger for at medtage ”historierne” og om muligt inddrage relevante
nøglepersoner vedr. de applikationer, der var grundlaget for en stor del af f.eks. Regnecentralens
hardwareudvikling, eksempelvis B&W’s pladeudlægningssystem og Nilfisk-projektet.
Rasmus Falk Mikkelsen støttede Bent Sonnes forslag og foreslog at man vedr. registrering evt. kunne anvende
DMI som nødløsning.
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Formanden svarede at DMI, som var DOS-baseret, var for gammelt og besværligt og at vi med Mogens Kjær som
konstruktør og datamodellen fra REGIN selv ville opbygge et system der matchede vort behov indtil vi evt. kunne
blive tilsluttet REGIN.
Poul-Henning Kamp mente at Science Museum i London var bedre at besøge end Deutches Museum og oplyste at
et besøg i Bletchey Park museet også ville være meget interessant da der her fandtes bl.a. PC-simulatorer.
Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår
Kassereren Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2004, som i henhold til vedtægterne var offentliggjort på
DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.
De begrænsede indtægter nødvendiggjorde en stram økonomi og en nødvendig og taknemmelig brug af såvel ekstern
som intern frivillig arbejdskraft og andre ressourcer. Den store medlemstilgang og hjælpen fra Charles Simonyi’s fond
har imidlertid matchet de kortsigtede krav. Skal vi videre som indiceret af formanden er det nødvendigt med
kapitaltilførsel. Vi forventer her midler fra afviklingen af Sparekassemuseet og satser igen på Charles Simonyi.
Henning Isaksson øste af lidt af sine tanker om hvordan man hurtigt kunne anvende den første halve million, herunder
fremtidige museumsaktiviteter, der bl.a.kunne omfatte en ”gennemsigtig” DASK-model, hvor man kunne ”gå igennem”
og på pædagogisk vis opleve teknikken i en computer.
Til formandens tidligere information om at bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at indrette et toilet i vort
lokale på Tapeten og kassererens oplysning om den forventede udgift hertil, spurgte Ernst Christensen om det
betimelige i en sådan forbedring såfremt lokalet fraflyttes når Datamuseet bliver en realitet eller lokalet risikerer at blive
os frataget ved et politisk byrådsskift.
Formanden svarede at Tapeten forventes at skulle fortsætte som magasin også efter oprettelse af et museum andetsteds
og at vi i øvrigt havde papir på ”lejemålet” fra kommunen.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2006.
Kontingent for 2006 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2000,- for firmamedlemskaber.
Der er fortsat ikke indmeldelsesgebyr.
Ad. 6 Forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad. 7 Valg
Alle på valg værende bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant var villige til genvalg.
Der var ingen modkandidater. Alle blev genvalgt med akklamation.
.
Ad. 8 Evt.
Der var ingen punkter til eventuelt.
Dirigenten takkede for at måtte deltage og formanden takkede dirigenten for hans indsats og kunne erklære
generalforsamlingen afsluttet kl. 20.00.
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