Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 27. april 2006 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 bestyrelsesmedlemmer 23 medlemmer.
Fungerende formand Finn Verner Nielsen bød velkommen og motiverede valg af advokat Dorte Hesselholt fra
advokatfirmaet Ret & Råd som dirigent.
Ad.1 Valg af dirigent:
Dorte Hesselholt blev valgt til dirigent med akklamation.
Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia vedr. generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingen for
lovligt og rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning:
Fungerende formand Finn Verner Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige
beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning med akklamation.
”Ved dette års generalforsamling er alt ikke som det plejer – vi har mistet vores formand Jørgen O. Bjerregaard,
foreningens stifter og ildsjælen gennem alle årene fra slutningen af 80’erne og til nu. Det er derfor mig, der som
fungerende formand aflægger bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.
Vi har stadig svært ved at forstå, at Jørgen ikke mere på sin stilfærdige men engagerende og inspirerende vis er i blandt
os. Det bliver ikke det samme uden Jørgen, og vi vil utvivlsomt komme til at savne hans viden og erfaring især inden
for museumsområdet.
Jørgens drøm var, at kunne åbne det Danske Datamuseum for offentligheden den 13.februar 2008. Om vi kan nå dette
mål på denne dato, ved vi ikke i dag. Men vi tør fortsat arbejde for at nå målet, ihukommende Jørgens valgsprog efter
Kierkegaard: - "At turde er at miste fodfæstet en kort stund. At ikke turde er at miste livet".
Jeg synes vi her skal mindes Jørgen ved at tænke tilbage på alle de gode timer vi har tilbragt i hans selskab. Æret være
hans minde.
Vores protektor:
Vores protektor Charles Simonyi har besøgt os igen i år i forbindelse med fejringen af Regnecentralens 50års
fødselsdag, som jeg omtaler om lidt. Også økonomisk har vi, som det fremgår af årsregnskaberne, tidligere fået støtte
fra Charles Simonyi. I året der gik, har vi fået tilsagn om et endnu større støttebeløb fra ”The Charles Simonyi Fund for
Arts and Sciences”. Det vil gøre det muligt for os at arbejde videre med museumsprojektet og hente professionel
assistance hertil uden for foreningens rækker. Vi er meget glade for tilsagnet, og ser frem til at kunne præsentere
resultaterne ved en senere lejlighed.
Arrangementer:
Foreningen har i det forgangne år afholdt 2 større arrangementer – fejringen af Regnecentralens 50års dag samt det
traditionelle møde på DASK’s fødselsdag. Meget arbejde er blevet lagt i disse aktiviteter, blandt andet også i at
sammensætte og udgive et festskrift i anledning af 50års dagen. Vi har haft den glæde, at arrangementerne har været
velbesøgte, og at vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Det viser, at det har været anstrengelserne værd og at
foreningens indsats påskønnes af medlemmerne.
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50-års RC fødselsdag 12/10 2005:
Onsdag den 12. oktober 2005 fejrede DDHF sammen med Fujitsu 50-året for etableringen af Regnecentralen. Festen
blev afholdt hos Fujitsu, som stod for de ydre rammer og festen, mens DDHF fyldte rammerne ud med foredrag,
udstilling m.m. Begge parter havde hver for sig haft tanker om at markere dagen – og heldigvis fandt vi sammen om at
lave en flot markering, som blev endnu bedre end man kunne have håbet på. En stor tak til Fujitsu og Lotte Jensen uden
hvis indsats og energi det ikke var blevet så mindeværdigt et arrangement.
I auditoriet blev der budt velkommen af Fujitsus administrerende direktør, Jarmo Lönnfors og vor formand, Jørgen O.
Bjerregaard. Derefter fulgte en række foredrag af professor Christian Gram (Regnecentralens Gyldne År: 1957 - ca.
1970), foreningens protektor Charles Simonyi (All I really needed to know I learned at Regnecentralen), Knud
Sørensen, Herbert Jessen, Poul Mølgaard (Fra RC’s historie efter 1970) og Peter Beck Andersen (Årene fra 1989 til i
dag ved Fujitsu). Ordstyrer var Ulrich Ramm fra Fujitsu.
Efter foredragene var der hyggeligt samvær med spisning og underholdning ved orkesteret "De Græd". Maden var
leveret af Thomas Kok, som havde bygget en buffet op over de fem årtier, der var forløbet siden 1955. Bl.a. kunne
gæsterne opleve en pølsevogn fra 1950’erne. Her var der Hot Dogs og kakaomælk. Det var uhyre populært, og køen var
ofte meget lang.
DDHF havde arrangeret en udstilling med effekter, som relaterede til de fem årtier samt leveret billedmateriale til de
flotte bannere, som var hængt op i forbindelse med udstillingen. Med velvillig assistance fra Danmarks Tekniske
Museum lykkedes det at få en tromle fra DASK med i udstillingen.
I arrangementet deltog mere end 200 gæster, som efter foredragene havde mulighed for at snakke sammen om de gode
RC-dage. Snakken gik livligt, mens man på storskærm kunne betragte gamle TV-klip fra Danmarks Radio om
Regnecentralen. Ofte hørtes sætningen: "Kan du huske dengang....."
Festskriftet:
I forbindelse med 50-året har DDHF udgivet et festskrift "REGNECENTRALEN Dansk Institut for
Matematikmaskiner", som bl.a. er sponseret af Prosa Øst, Fujitsu og ABC-tryk. Festskriftet indeholder en række
historiske artikler om Regnecentralen, skrevet i et festligt sprog , som både er fagligt spændende og indeholder
interessante personlige beretninger. Det er på små 100 sider og vil ikke komme til salg, men er blevet tilsendt DDHFs
medlemmer, venner og sponsorer.
Forfattere til artiklerne er bl.a. DDHFs protektor Charles Simonyi, Christian Gram, Peter Ambeck Madsen m.fl. Skriftet
er redigeret af Henning Isaksson og Ole Petersen, som vi øvrige i bestyrelsen skylder stor tak - produktionsforløbet var
særdeles stramt. Ved mange gode kræfters indsats, ikke mindst også Jørgen O. Bjerregaards, lykkedes det at få skriftet
færdigt til tiden. Det er efterfølgende blevet efterspurgt bl.a. fra USA og Tyskland.
Det store arbejde med fødselsdagsaktiviteterne er blevet udført af DDHFs bestyrelse og personer tæt på bestyrelsen.
DDHFs bestyrelse synes, det var en værdig og flot fest til minde om Regnecentralen og dens pionerer og takker hermed
forfattere og sponsorer. Arrangementet har givet foreningen en pæn medlemsfremgang, mere herom senere.
DASKs fødselsdag 13. feb. 2006:
DASKs fødselsdag blev fejret ved et arrangement hos PBS om det banebrydende Dankort, og hvordan det kom til
verden gennem et ikke helt uproblematisk samarbejde mellem Bank- og Sparekasse-sektorerne. Af særlig interesse er
det jo, at den første tekniske løsning blev udviklet i samarbejde med Christian Rovsing A/S og at firmaets medarbejdere
spillede en væsentlig rolle i den succes, som Dankort systemet hurtigt fik efter den lange ”graviditet”.
Heldigvis var vejret med os i år, og små 100 deltagere var mødt frem og for at høre følgende foredrag:
- Niels-Aage Nielsen (direktør for SDC 1965 73) - nogle af overvejelserne i forbindelse
med Dankortets etablering
- Ole Lachmann (tidligere teknisk chef for Dankort systemet) om designet bag Dankort
systemet
- Poul Bøegh-Nielsen (projektchef hos Christian Rovsing A/S) om den tidlige teknik bag
Dankortet
- Dainis Krastins (direktør for IT-drift og udvikling, PBS) om den tekniske platform i dag
- Nils Hilbard (direktør betalingskort, PBS) om Dankortets videre udvikling
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Alt i alt en god aften, hvor især tidligere Rovsing medarbejdere også havde fornøjelse af at mødes (nogle for første gang
i mange, mange år). Det sociale aspekt er et vigtigt aspekt ved foreningens arrangementer.
Øvrige mødeaktiviteter
Bestyrelsen har holdt 6 møder siden sidste generalforsamling.
Vi har også i det seneste år haft en hel del anden mødeaktivitet her på Tapeten bl.a. med foredrag ved flere af
bestyrelsesmedlemmerne. Disse arrangementer har været særdeles nyttige til at skabe flere kontakter for foreningen, og
de har også bidraget positivt til foreningens økonomi. Tak til alle i bestyrelsen som har medvirket. Vi har bl.a. haft
besøg af:
DSFD – Dansk Selskab for Datalogi,
HITEK – Selskab for Historisk Teknologi under Ingeniørforeningen Danmark,
TEKNOFO – Teknologiformidlings selskabet,
ORACLE Danmark – Technology Consulting afdelingen,
Et Datamatikhold fra Næstved Handelsskole,
Arkitektstuderende fra Arkitektskolen (som arbejder med ideer til udformning af et
Data Museum)
Vi har også selv i bestyrelsen været på besøg bl.a. hos:
ITE - Interactive Television Entertainment Aps - som bl.a. producerer tv-figuren Hugo.
Alf Døj berettede om ITE’s lange historie og teknikken bag Hugo før som nu. ITE
tilkendegav, at de gerne vil samarbejdet med DDHF. Endvidere, at foreningen
ville arve den første version af teknikken bag Hugo – i køreklar stand, således at
vi kan demonstrere – Hvor skal du hen, du ?
NKT-museet - i Brøndby et meget flot museum for firmaerne NKT, LK samt
Fisker og Nielsen (Nilfisk)
DTM – Danmarks Tekniske Museum, hvor vi har lånt diverse materiale, bl.a. fra
Regnecentralens marketing afdeling
First Lego League:
First Lego League blev afviklet den 12. november på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. I år deltog Mogens Kjær, Knud Viuf
og Jørgen Bjerregaard som temadommere. Dette års udfordring var verdenshavene under overskriften "Ocean
Odyssey". Arrangementet blev åbnet af rektor på Ingeniørhøjskolen, Flemming Krogh og borgmester Ove E. Dalsgaard.
I alt var der tilmeldt 64 hold. Entusiasmen var høj og stemningen endnu højere. Et stort og flot arrangement, som vi er
stolte af at kunne deltage i.
Pressens bevågenhed:
Også i år har vi haft pressens bevågenhed. 50års arrangementet hos Fujitsu blev indledt med et pressemøde, hvor også
Charles Simonyi deltog. Arrangementet fik i det hele taget fin omtale i aviser, tidsskrifter og på TV.
Journalist Claus Thorhauge har med velvillighed stillet flere artikler til rådighed på vores hjemmeside.
Donationer/gaver til museet:
Vi har i året modtaget effekter fra bl.a.:
Asnæs værket: 2 stk. RC 7101 TFM (Tidsfølgemelder) + RC PC’er
Biblioteket på SDU i Odense: en RC 9000 + RC PC’er
Olav Juhl, Odense: RC reservedele og dok. i form af masser af tekniske manualer
Kjeld Malte, Udby: ICL-dok., programmel og diverse effekter
Sebastian Andorjan Dyhr og Lars Graulund: Stor samling af Mac computere mm.
I oktober 2005 modtog foreningen en større samling Apple Macintosh maskiner fra
et nu nedlagt Dansk Macintosh Museum i Århus. Også fra flere andre, har vi
modtaget Apple udstyr. Vi efterlyser interesserede til at gøre noget ved Apple
TDC, Århus: RC 9000, RC5000, RC3502 + ca. 20 flyttekasser med RC (produktions)
dokumentation
Claus Nørgaard, Allerød: PC + div. udstyr
Aage Melbye: samling af ACM tidsskrifter
PC-samlingen:
Også i år er der sket en del hos vores PC-fraktion, som jo holder til på Møllen på Gammel Rådhusvej. Det man kan se
her på Tapeten er udvalgte kørende systemer - resultatet af fraktionens ihærdige arbejde.
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Følgende systemer er bragt til at fungere: RC Piccolo, RC Piccoline, RC Partner alle med printer, div. Olivetti PC’er og
DDE-PC’er. Nogle Commodore PC’er har være forsøgt gjort køreklar, men kun een C-64 kan køre. Af IBM’er har vi
flere der fungerer - IBM Junior, IBM-XT og flere PS/2-er. Alle PC’er er forsynet med originale styresystemer og
programmer.
Tilgang af udstyr og software i 2005 har været meget stor. De fleste disketter er gennemgået, sorteret og samlet efter
producent. Mange af de gamle PC-tidsskrifter er gennemgået, og der er lavet en database med henvisninger til
interessante artikler. Nogle nyere PC’er er klar til at teste programmer på, og til at læse forskellige gamle og nye
formater af disketter. Det kan vi altså også klare, hvis nogen igen skulle få brug herfor.
Knud Viuf og Ernst er drivkræfterne i PC fraktionen. En ting de godt kunne tænke sig at efterlyse, er folk der har kørt
med de gamle maskiner og kender software systemerne, for det er ikke altid, at vi har en manual som lige kan løse et
aktuelt problem.

Anskaffelser:
Kraftig PC til brug for indscaninngsopgaver og billedbehandling på Tapeten.
Microsoft har velvilligt doneret Windows styresystem- og Office-licenser til vore administrative PC’er.
Foto-udstyr har vi også investeret i.
Adgangsvej/Fysiske forhold:
Trappeskakten er blevet malet, og der er sat et ekstra gelænder op, så vore gæster kan komme sikkert op og ned.
Ballerup Kommune har sørget for skiltning. Værkstedet er blevet færdigindrettet. Der er skaffet mere plads på pallereolerne både ved oprydning (igangværende) og ved brug af ”øverste etage”.

Projektaktiviteter i året der gik:
Udviklingsprojekt Kulturcenter Lautrup
Som nævnt ved sidste års generalforsamling, har vi arbejdet sammen med Ballerup Kommune på at indpasse et
kommende Datamuseum i kommunens udviklingsprojekt for et kulturcenter på Lautrupgård.
Der er udarbejdet notater om vore tanker omkring Datamuseet og foreningens forventninger til kommunen samt afholdt
møder, blandt andet med vores støttegruppe med repræsentanter for erhvervsliv og uddannelsessektor.
Desværre har kommunen her i foråret lagt udviklingsprojektet på hylden med baggrund i de besparelser, som man er
blevet påtvunget af regeringen qua den nye udligningsaftale mellem kommunerne. Til alt held har kommunen dog
tilkendegivet, at aktiviteterne omkring et kommende Datamuseum skal udskilles og ikke sættes på stand by. Hvad dette
kommer til at betyde i praksis, ved vi ikke dags dato, idet vi endnu ikke har haft lejlighed til at drøfte situationen med
kommunen.
Arkitektskolen
I et samarbejde med Troels Rugbjerg og Signe Søes-Petersen fra Arkitektskolen har foreningen bidraget med
information og materiale til en opgave for andetårsstuderende på skolen. Opgaven for de studerende går på, at
undersøge mulighederne for og stille forslag til et Datamuseum placeret i Lautrupgård området. Opgaven er opdelt i 4
faser og løber frem til sommer. Vi glæder os meget til at se, hvilke kreative ideer og skitseprojekter, som de studerende
kommer frem med.
Videoproduktion
Takket være en af ildsjælene i bestyrelsen, har vi i årets løb fået etableret teknikken til videoproduktion, og vi har
optaget de interessante arrangementer på video. Specielt er Dankort-arrangementet og en video om Sparekassemuseet
nu blevet - stort set - færdiggjort, så de kan vises for interesserede medlemmer. Hvis der er interesse for det, kunne der
arrangeres medlemsmøder med fremvisning af disse videoer. Der er lagt et stort arbejde på dette felt, men der er ingen
tvivl om, at resultatet vil blive til stor nytte og vil blive værdsat af medlemmerne, helt sikkert også af de medlemmer,
som ikke kunne være til stede.
Registrering af genstande i samlingen
Dette punkt har været et lidt ømt punkt ved tidligere generalforsamlinger – men det er det ikke i år.
Vi er meget stolte af at kunne orientere om, at vi nu er (næsten) klar til for alvor at kunne påbegynde en registrering af
vore samlinger i et it-baseret system.
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Efter besøg og nærmere aftale med Stenomuseet i Århus, har Mogens Kjær udviklet vores egen web-baserede udgave af
deres registreringssystem. Den basale funktionalitet er stort set den samme, men vi har udvidet systemet med bl.a. med
udprint af labels og vi har en anden teknisk implementering.
Hvad mangler der så nu, for at vi kan gå i gang med registreringer ? – nogle beslutninger om emnegrupper mm, samt en
afprøvning på nogle udvalgte områder. Vi er tæt på at kunne begynde at anvende systemet. Og se så her – foran mig står
samlingens første genstand forsynet med stregkode label.
Jeg er sikker på, at Mogens gerne vil demonstrere systemet for interesserede her senere i aften.

Medlemsstatus:
Året har givet en netto medlemstilgang på ca. 40 personlige medlemmer og 2 firmamedlemmer. Der er pt. ca. 210
personlige medlemmer og 5 firmamedlemskaber. Denne udvikling betragter bestyrelsen som meget tilfredsstillende.

Afslutningsvist:
Når man ser tilbage, er der sket mere i det forgangne år end man skulle tro.
Tak til alle de aktive der har ydet en indsats og gjort det muligt – ikke mindst til bestyrelsesmedlemmerne.
Også tak til alle medlemmer, sponsorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag støtter arbejdet med at bevare den
Danske datahistorie. Uden denne støtte kunne foreningen ikke eksistere.

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter:
a)

Sparekassemuseet (som nu er nedlagt):
Bestyrelsen er blevet inviteret til at deltage i det sociale arrangement i forbindelse med SDC’s årlige
generalforsamling her i maj. Arrangementet foregår på Industrimuseet i Horsens, hvor der blandt andet vil
blive orienteret om planerne for det kommende Pengemuseum (som en del af Industrimuseet). Ved samme
lejlighed vil foreningen få overrakt sin del af midlerne fra Sparekassemuseets Fond. Disse midler vil kunne
finde anvendelse til at præsentere edb-udviklingen i sparekasserne i et kommende Dansk Datamuseum, og vil
være et godt rygstød for det videre arbejde med at skaffe midler til museets etablering.
b) Projekt Dansk Datamuseum:
Næste trin bliver her umiddelbart at få udarbejdet et professionelt prospekt, som beskriver visionen og
tankerne bag Datamuseet. Den økonomiske støtte fra Charles Simonyi vil muliggøre dette. Det er tanken, at
prospektet skal anvendes til næste fase af projektet, hvor der skal skaffes forhåndstilsagn og støtte til
Datamuseets etablering. Førend de økonomiske muligheder er afdækket, vil det være vanskeligt at udarbejde et
konkret og realistisk projektforslag for Datamuseet. Det er stadig bestyrelsens holdning, at Datamuseet skal
etableres i et nært samarbejde med Ballerup Kommune.
c) Registrering og konservering:
Nu er rammerne tilfredsstillende her på Tapeten, og vi kan roligt opfordre medlemmerne til at gå i gang. Vi har
i bestyrelsen talt om at arrangere torsdags medlemsaftener, hvor aktiviteterne kan sættes i værk. Mød frem og
smøg ærmerne op, eller lad os få en snak om hvad I kunne tænke Jer at gå i gang med. Nu kan vi.
d) Indsamling og formidling:
Videoproduktion af arrangementer samt af interviews og lignende vil vi fortsætte med. Det er vigtigt fortsat at
indsamle det råmateriale, som er nødvendigt for at kunne bevare og berette datahistorien.
Som noget nyt, er vi begyndt på at få fremstillet DVD’er med vore råmaterialer i mere eller mindre redigerede
former. Disse DVD’er vil vi, hvor det er muligt, tilbyde medlemmerne (evt. på favorable vilkår).
Indsamling af øvrigt materiale vil naturligvis også fortsætte.
Det er tanken, at vi i forlængelse af succesen med festskriftet for Regnecentralen vil fortsætte med at udgive en
række monografier hen ad vejen. En nærliggende sag kunne være
"Historien om hulstrimlen som datamedie - en 100-årig succes"
Vi modtager meget gerne forslag til bidrag om dette emne fra medlemmerne. ”

Kommentarer til aktivitetsoplægget:
- Tilsagn om deltagelse i aktiviteter vedr. ”hulstrimlens historie” (G. Rafn, B. Sonne)
- Tilsagn om deltagelse i aktivitet vedr. Mac-samling (Jens Mathiesen)
- Forslag om aktiviteter på andre databærende medier, specielt magnetbånd. (P-H Kamp)
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Vil DDHF søge kompensation for den tabte museumskompetence ved J.O. Bjerregaards død (I. Borch)
FVN bekræftede at DDHF ville have stor fordel af adgang til sådan kompetence og efterlyste emner hertil.
Hvor står museet i forhold til tilsvarende udenlandske? (I. Borch)
FVN gjorde opmærksom på at vi jo desværre ikke endnu var et museum og omtalte det svenske IT-Ceum i
Linköbing som DDHF har samarbejde med og den nystartede Norsk Datahistorisk Forening (NODAF), som i
lighed med DDHF har målsætning om datamuseum.
P-H Kamp oplyste at der på verdensplan kun findes ganske få egentlige datamuseer i dag men at flere nok vil
dukke op bl.a. på grund af at teknologien i disse år runder de 50 år.
Er det et dilemma at DDHF ”kun” indsamler og ikke udstiller? (B. Sonne)
Finn Verner Nielsen forklarede at DDHF var helt klar over at det kunne være et dilemma men at de seneste
udsigter til økonomisk formåen ville gøre det muligt at få lavet et professionelt museumsoplæg, der sammen
med ”bredden” (f.eks. Mac-samlingen) i mængden af indsamlet udstyr, programmel m.v. skulle medvirke til
at positionere os overfor nødvendige sponsorer til det egentlige museumsprojekt.

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Kassereren Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2005, som i henhold til vedtægterne var offentliggjort på
DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.
Henning Isaksson gennemgik regnskabets hovedposter og redegjorde for anvendelsen af større enkeltbeløb.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt med akklamation.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2007.
Kontingent for 2007 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2000,- for firmamedlemskaber.
Der er fortsat ikke indmeldelsesgebyr.
Henning Isaksson oplyste at DDHF vil åbne op for yderligere en medlemskategori, Sponsorer, med et årligt bidrag på
min. kr. 10.000.
Bestyrelsen arbejder på en specifikation af hvad de enkelte medlemskategorier tilbyder.
Ad. 6 Forslag:
Der var ikke fra medlemsside fremkommet forslag til behandling.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5, stk. 4, vedr. valg af to i stedet for 1 bestyrelsessuppleant blev fremlagt
til afstemning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ingen stemte imod, tre undlod at stemme.
Ad. 7 Valg:
Til bestyrelsen var der to vakante pladser. Finn Verner Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Christian Gram og
Henning Lindholm som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge var villige til valget og blev valgt med akklamation.
På valg i bestyrelsen var Finn Verner Nielsen og Poul Testmann. Begge var villige til genvalg og blev valgt med
akklamation.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Finn Verner Nielsen
Henning Isaksson
Mogens Kjær
Poul Testmann
Christian Gram
Henning Lindholm
Efter vedtagelse af vedtægtsændringen om 2 suppleanter til bestyrelsen og valget af tidligere suppleant Henning
Lindholm til bestyrelsen, skulle der vælges to nye suppleanter.
Bestyrelsen foreslog Henrik Jacobsen og Ole Nørgaard Nielsen. Begge var villige til valg og blev valgt med
akklamation.
Begge revisorer og revisorsuppleanten var på valg og villige til genvalg. Alle blev valgt med akklamation.
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Revisorer er hermed:
Leif Jepsen
Henrik Jørgensen
og revisorsuppleant:
Aage Melbye
Ad. 8 Evt.:
-

-

Er der ikke noget budget?
Henning Isaksson forklarede det ”umulige” i at lave et budget i denne fase af DDHF’s virke. Der er beskedne
faste indtægter, små faste driftsomkostninger, men uforudsigelige og måske store ad hoc omkostninger, som
må besluttes hen ad vejen i relation til de større/store ad hoc indtægter. Formelt kræver vedtægterne ikke noget
budget for DDHF. Dog har vi en ”Økonomiplan”, som vi styrer efter og ad hoc opdaterer.
Hvorfor har DDHF ikke flere firmamedlemmer (end 5)?
Henning Isaksson oplyste at et tidligere initiativ med udsendelse via IT-Brancheforeningen desværre ikke
havde givet noget resultat. Finn Verner Nielsen kunne tilføje at vor kontaktflade til omverdenen pt. væsentligst
bestod i selektive arrangementer og at den beskedne tilgang af firmamedlemmer kom herfra. Vor mulighed for
at ”sælge” os er beskeden så længe vi ikke har et projekt-prospekt at fremlægge (B. Sonne)

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen..
Finn Verner Nielsen takkede dirigenten for indsatsen og kunne erklære generalforsamlingen afsluttet kl. ca. 20.30.
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