Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 26. april 2007 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 15 medlemmer.
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:
Formand Finn Verner Nielsen præsenterede bestyrelsen og fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i
efterfølgende skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning med
akklamation.
”Bestyrelsens beretning dækker aktiviteterne siden sidste generalforsamling til forskel fra regnskabet som følger kalenderåret.
Det forgangne år har været et spændende år med flere markante begivenheder:
- Sparekasse donationen i Horsens den 4.maj 2006
- Navngivning af det kommende datamuseum ”Dansk Datamuseum – The Niels Ivar Bech Computer Museum”
- Charles Simonyi’s festmiddag på Tapeten 17.juli 2006 – med tilsagn om ”seed money”
- Ballerup Kommune stillede 11.000 m2 byggegrund til rådighed for museet
Større arrangementer for medlemmerne
Ved sidste GF hørte vi om internettet i Danmark
- Unix i Danmark – de unge år (afholdt på Symbion i samarbejde med DKUUG)
- Brugergrænsefladernes historie (afholdt hos KMD i samarbejde med SIGCHI.dk)
- DASK’s fødselsdag 13.februar 2007 (afholdt på Ingeniørhøjskolen i København)
Her blev tankerne omkring museet præsenteret af arkitekt Lars Haastrup og af formanden. Endvidere fik de mange
fremmødte et spændende indlæg fra Ole Mørk Lauridsen om udviklingen gennem de sidste 40 år. Efterfølgende bragte DR
i programmet Harddisken en reportage fra begivenheden.
Øvrige mødeaktiviteter
Medlemmerne har modtaget invitation til 2 eksterne arrangementer, Peter Naur’s Turing Award Lecture samt Jakob Krarup’s
afskedsforelæsning. På Tapeten er i øvrigt afholdt 3 særlige arrangementer for inviterede grupper.
Bestyrelsen har holdt 6 møder siden sidste generalforsamling (heraf det ene som et ekstraordinært møde).
Medlemmer i bestyrelsen har været på besøg bl.a. på: Arkitektskolen, Elmuseet, Industrimuseet samt Experimentariet.
Medlemsstatus:
Vi har pt. 220 personlige medlemmer samt 6 firmamedlemmer (Edlund A/S, Scanjour A/S, Claus Dalsgaard A/S, Oracle Danmark,
Microsoft Business Solutions, Ballerup Kommune), en lille nettofremgang fra sidste år. Vi vil naturligvis fortsat gerne have flere
medlemmer i begge kategorier og vi tager gerne imod hjælp til arbejdsopgaverne hermed.
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Donationer/gaver til museet:
Vi har også i det forgangne år som tidligere modtaget en del effekter, herunder
- Erik Bruhn’s arkivalier fra Dansk IT
- en større samling af ”Teleteknisk Tidskrift”
- et antal interessante fagbøger fra Bent Scharøe
- en samling af bøger fra Niels Bjørn-Andersen, CBS, med emnet:
arbejdsmarkedsforhold og ledelse inden for edb
- en stor mængde RC3502 udstyr fra TDC
- en IBM 9370 mainframe også fra TDC
- ældre hulkortudstyr fra KMD
- en PDP8e fra Herlev Hospital
- samt en hel del andre interessante computere fra privatpersoner
Endvidere 2 flyttekasser med højhastigheds-, prototype-kredse fra Intel (det tidligere GIGA).
Nævnes skal også PRG’s RC8000, som nu opholder sig på Tapeten og er bragt i køreklar stand igen.
PC-samlingen:
I løbet af året modtog vi en del PC’er som supplement og reservedele til det vi havde i forvejen. De er blevet testet og personlige
informationer er slettet. Der er på Møllen generelt arbejdet med at sortere og samle PC’er, dokumenter og programmer i grupper, så
vi kan finde frem til de forskellige fabrikater og typer af periferiudstyr. Et antal RC Piccolo, Piccoline og Partnere er testet med RC
programmer og styresystemer - men der bliver flere og flere systemer der fejler, når der sættes strøm på. Reserveenheder er vigtige !
Vi har pladsproblemer på Møllen, men det skal vi dog nok finde en løsning på.
Klargøring af gamle PC’er til udlån har taget nogen tid specielt her i dette forår:
- TV2 MorgenTV
Bærbar IBM anno 1993
- Godmorgen Danmark DDE/DTI skærmterminal samt Commodore 64
- IBM Aptiva 1992
sidstnævnte til produktion af en reklamefilm om den ny Nokia N95 telefon.
Udlån af ROVSING/ALCATEL satellit og Ariane udstyr til Kroppedal, Museum for Astronomi mm. De åbner i maj her i
Industrikulturens år en særudstilling – ”Folk og fabrikker - Fra baggård til industripark” som blandt andet omhandler Christian
Rovsing’s rumfartsaktiviteter.
Anskaffelser og forbedringer:
Tapeten: Gulvet er malet færdigt – Toilet etableret – Belysning forbedret – Projektor anskaffet.
Møllen: Løftegrej anskaffet.
Projektaktiviteter i året der gik:
Vandreudstilling
Nogle af pengene fra Sparekassemuseet’s fond har vi brugt på at lave en stander med en vandreudstilling om edb-teknologi og
anvendelse af edb i sparekasserne. Der har været flere formål hermed – blandt andet at afprøve samarbejdet med Lars Haastrup
Arkitekter, som på særdeles professionel vis har varetaget design og udførelse. Et andet formål har været at frembringe et
udstillingsvindue, som i den finansielle sektor vil kunne gøre opmærksom på foreningen og tanken om at etablere et datamuseum i
Danmark. Vi glæder os til at sende udstillingen af sted.
Samarbejdet med Ballerup Kommune
- har været særdeles godt. Kommunen har ved at stille grunden til rådighed på meget synlig vis markeret sin interesse og støtte til
vores bestræbelser på at etablere datamuseet. Vi har også fået tilsagn om praktisk og juridisk rådgivningsstøtte til det videre arbejde,
som naturligt vil blive gennemført i et tæt samarbejde. Lige nu ligger bolden hos os.
Monografien: Papirstrimlen som datamedie – en dansk edb-historie
Som antydet ved sidste års generalforsamling, er vi gået i gang med en monografi om papirstrimlen. Det er Henning Isaksson der er
primus motor i arbejdet og som står for det grundlæggende researcharbejde. Vi arbejder endvidere med assistance fra en ekstern
”textwriter” / journalist. Vi har opnået tilsagn om støtte til projektet fra Prosa samt fra Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond. Vi
søger stadig efter sponsorer for at kunne færdiggøre projektet.
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Afrunding:
Som formand vil jeg gerne sige tak for de aktive indsatser i årets løb – især til bestyrelsen for en meget engageret og omfangsrig
indsats.
Også en tak til alle medlemmer, sponsorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag støtter arbejdet med at bevare og formidle
datahistorien. Vi vil naturligvis gerne have endnu flere i de aktives rækker og hjælp til at opnå dette er velkommen.

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter:
Formand Finn Verner Nielsen orienterede om foreningens fremtidige aktiviteter.
a)

Etablering af Datamuseet – The Niels Ivar Bech Computer Museum:
3 arbejdsgrupper er nedsat til arbejdet: ydre rammer, indhold og aktiviteter (indre) samt organisering/finansiering
Visionsprospektet færdiggøres (fysisk layout blev vist frem)
Selvejende institution – udkast til vedtægter under udarbejdelse – beslutning herom skal tages på en generalforsamling (evt.
en ekstraordinær sådan).
Driftsbudget skal opstilles for de første år.

b)

Fejring af 50 året for DASK:
Både en markering i september 2007 og så det traditionsrige arrangement den 13.februar 2008. Vi har taget kontakt til
Danmarks Tekniske Museum og arbejder med forskellige ideer. Jeg vil ikke komme nærmere ind herpå i aften, men kan
garantere at medlemmerne vil høre nærmere lige så snart det er muligt – der bliver noget at glæde sig til i det kommende
år.

c)

Medlemsmøder i øvrigt
Der arbejdes også på, at få arrangeret andre medlemsmøder i den kommende sæson – et arrangement om analoge
regnemaskiner og formentlig et arrangement om historien bag Universiteternes Regnecentre.

d) Indsamling og formidling:
Vi får løbende henvendelser om materiale – og det er vi glade for. Men vi vil fortsat også selv være opsøgende. Jeg kan
kun opfordre de tilstedeværende til at holde øjne og ører åbne. Især her, hvor vi nærmer os 50 året for DASK, kunne det
være interessant at finde nye sager vedr. den første rigtige datamaskine i Danmark.
Vi arbejder med at få færdiggjort den tidligere omtalte monografi om ”Papir-strimlen som datamedie”. I den forbindelse
efterlyses materiale om GNT Automatic A/S og historien bag deres strimmeludstyr.
Vi vil også gerne tilbyde medlemmerne at kunne købe de DVD’er, som vi har ladet fremstille med optagelser fra visse af
arrangementerne. Vi tænker, at prisen blot skal dække reproduktion og forsendelse. I vil modtage nærmere herom, når vi
har fundet ud af, hvordan vi gør det.

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Kasserer Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2006, som i henhold til vedtægterne var udsendt med indkaldelsen
til generalforsamlingen samt offentliggjort på DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.
Henning Isaksson gennemgik regnskabets hovedposter og redegjorde for anvendelsen af større enkeltbeløb.
Der blev spurgt om hvor ”millionen fra Charles Simonyi” var blevet af i regnskabet.
Henning Isaksson oplyste, at pengene endnu ikke var overført fra USA og derfor først ville figurere i regnskabet for
2007. Det blev endvidere oplyst, at alle midler til museet indgår i DDHF’s kasse indtil organisationen for det
kommende Dansk Datamuseum er etableret. I forbindelse med etablering af den selvejende institution vil der skulle
tages stilling til, hvilke midler der skal overføres til denne.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2008.
Kontingent for 2008 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2.000,- for almindeligt firmamedlemskab samt kr.
5.000 + støttebeløb for udvidet firmamedlemskab.
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Der er fortsat ikke indmeldelsesgebyr.
Ad. 6 Forslag:
Der var ikke fra medlems- eller bestyrelsesside fremkommet forslag til behandling.
Ad. 7 Valg:
På valg til bestyrelsen var Henning Isaksson, Mogens Kjær og Christian Gram. Alle var villige til genvalg. Dirigenten
konstaterede ingen modkandidater. De tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Finn Verner Nielsen
Henning Isaksson
Mogens Kjær
Poul Testmann
Christian Gram
Henning Lindholm
Bestyrelsessuppleanterne Henrik Jacobsen og Ole Nørgaard Nielsen var ligeledes på valg. Begge var villige til genvalg.
Der var ingen modkandidater. De to suppleanter blev herefter valgt med akklamation.
Begge revisorer og revisorsuppleanten var på valg og villige til genvalg. Alle blev valgt med akklamation.
Revisorer er hermed:
Leif Jepsen
Henrik Jørgensen
og revisorsuppleant:
Aage Melbye
Ad. 8 Evt.:
-

-

Jens Peter Sølvtoft fra CSC (og tidligere DC) fortalte om etablering af et DC-historisk arkiv for bl.a. systemdirektiver. Arkivet er placeret i tidligere SAS-lokaler på Engvej på Amager og der er 5-6 tidligere DCmedarbejdere, der arbejder med arkivet.
Jens Peter Sølvtoft indbød DDHF’s bestyrelse til sightseeing i arkivet og til snak om et muligt samarbejde.
Finn Verner Nielsen takkede for tilbudet som snarest muligt vil blive udnyttet.
Jens Mathiassen fra Odense meddelte at han havde 8-10 flyttekasser med diverse ældre Commodore, Amiga
og Mac udstyr og programmel, som han gerne ville overdrage DDHF.
Finn Verner Nielsen takkede for tilbudet og udbad sig en nærmere beskrivelse af effekterne med henblik på
evt. fravalg inden transport iværksættes.

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. 20.
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