Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2009 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, gæsteforelæser og bestyrelsesmedlemmer 13 medlemmer.
Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen og motiverede valg af advokat Dorte Hesselholt fra Advokaterne
Hesselholt 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 fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning
Indledning
Endnu et år er gået, og det er tid at se tilbage. Bestyrelsens beretning dækker som vanligt aktiviteterne siden sidste
generalforsamling (23.april 2008) til forskel fra det regnskab, vi skal se senere. Det følger kalenderåret og vedrører altså
hele 2008.
Arrangementer for medlemmerne:
Der er i det forgange år afholdt 4 medlemsarrangementer:
- Samfund og dataudvikling (6.november 2008)
- Introduktion af DDHF wiki for medlemmer (21.januar 2009)
- Datacentralens første år (undtagelsesvist fejrede vi DASK den 18.februar)
- Mikrocomputerne fra Sinclair og Commodore (19.marts 200)
Efter generalforsamlingen den 23.april 2008 holdt Benth K Skjoldorf et indlæg med titlen: ”GN Store Nord – fra
prikker og streger til tele- og datakommunikation” om C.F. Tietgen og telegraf– og industriaktiviteterne i GN Store
Nord koncernen.
Ikke så mange arrangementer som tidligere set, men som annonceret sidste år har bestyrelsen været meget engageret i
arbejdet med museumsplanerne og deltaget i et større antal workshops og møder – mere herom senere.
Øvrige mødeaktiviteter:
Bestyrelsen har holdt 4 ordinære møder siden sidste generalforsamling.
På Tapeten er som vanligt afholdt flere besøgsarrangementer, blandt andet for medarbejdere fra KMD. De faste
torsdagsaftener for medlemmer har mange gange været velbesøgte. Men bestyrelsen kunne generelt godt ønske sig, at
endnu flere af medlemmerne mødte frem og deltog i restaurerings- og registreringsopgaverne. Der er nok at tage fat på.
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Samarbejder i Danmark:
Teknisk Museum – Christian Gram og formanden har afholdt møde med bestyrelsesformanden for Teknisk Museum for
at drøfte grænseflader og samarbejde. Mødet var overordentlig positivt. Der var en fælles opfattelse af, at datamuseet
skal være uafhængigt af DTM. Der er ikke en direkte konkurrence, og et datamuseum skal ikke ligge i Helsingør. Man
vil gerne samarbejde og hjælpe, hvis vi får behov. Begge parter har været glade for samarbejdet i forbindelse med
fejringen af DASK’s fødselsdag i 2007.
Post & Tele museum – har vi holdt møde med i foråret sidste år og mødt stor velvillighed og interesse for planerne
vedrørende datamuseet. Post & Tele museum beskæftiger sig primært med telekommunikation og i mindre grad med
datakommunikation og computere. For Datamuseet vil det jo være lige modsat. Det er derfor nemt at få øje på oplagte
samarbejdsmuligheder.
Også i 2008 har der været efterspørgsel efter effekter fra samlingen. Vi har udlånt udstyr til Bastard Film til brug ved
deres optagelser til filmen om Blekingegadebanden. Aktuelt er vi ved at assistere Zentropa Film på lignende vis.
Der er endvidere indledt et samarbejde med Medicinsk Museion under Københavns Universitet (medicinsk historisk
museum) som i juni åbner en udstilling med titlen: ”Del og hel: brudstykker fra biomedicinens tid”. I udstillingen
planlægges der vist en lavine af udstyr og datamedier. Elementer til denne kan ses i den anden ende af lokalet.
Samarbejdet vil formentlig komme til at indebære, at vi senere på året kan tilbyde foreningens medlemmer adgang til at
se udstillingen i forbindelse med et medlemsarrangement.
Senest har vi fået en henvendelse fra firmaet DSI Data (tidligere Dansk System Industri) som fejrer 25års jubilæum i
maj måned. De vil til dette gerne låne en PC med DSI Tekst for at vise firmaets tidlige og meget succesrige produkt.
Bestyrelsen har traditionen tro også i år bidraget til dommerkorpset ved First Lego League.
Foreningens vandreudstilling har været ude at vandre. Først hos SDC – Skandinavisk Data Center (det tidligere
Sparekassernes Data Center) og efterfølgende hos Edlund. Begge steder har man været meget glade for udstillingen
hvor den også har vakt interesse blandt besøgende. Nu er udstillingen tilbudt Ballerup Kommune for en periode, men
den praktiske aftale er ikke på plads endnu.
Medlemsstatus:
Vi har nu 249 personlige medlemmer samt 7 firmamedlemmer - igen i år en lille nettofremgang i forhold til sidste
periode. Tallene dækker over både afgang og tilgang af medlemmer – det er desværre ikke alle, der formår at betale
kontingentet til tiden.
Et nyt mål vi kunne sætte os er, at nå op på 300 personlige medlemmer og 10 firmamedlemmer. Det er vigtigt at kunne
signalere, at mange bakker op om tanken om et datamuseum i Danmark. Vi vil naturligvis stadig gerne have flere
medlemmer og siger tak til dem, der har hjulpet med at skaffe nye. Jeg skal opfordre til at give bestyrelsen forslag og
ideer til mulige nye firmamedlemmer.
Donationer/gaver til museet:
Vi har også i det forgangne år som tidligere modtaget en hel del effekter, herunder:
- ITE 3000 System fra NDS Denmark (brugt til HUGO kendt fra Eleva2ren hos TV4 i Sverige)
- IBM S/390 mainframe fra IBM
- FANUC CAD-anlæg (fabrikat Fujitsu) med papirstrimmel- input og output
- Quantum Station QS4-600S – det første af sin slags i Europa
- komplet mediekonverteringssystem fra Farum Data (anvendt i Giro Bank)
samt hel del andre interessante computere, manualer og bøger fra privatpersoner.
Fra Fujitsu endvidere manualer, bøger og software fra nu hedengangne RC-firmaer.
Fra Erik Bruhn's enke 3 kasser med arkivalier, bl.a. vedr. tidsskriftet BIT.
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Lokaler og forbedringer:
Tapeten:

Igen i 2008 en voldsom oversvømmelse der fik os til at fremskynde tiltag til at blive sådanne situationer
kvit. Der er etableret vandstop (tysk produkt der bl.a. anvendes ved Rhinen’s bredder), afskærmninger
samt investeret i pumpe-udstyr. Vi har udvidet magasinkapaciteten med flere pallereoler, men pladsen
er efterhånden noget trang. Der var dog plads til at renovere vores køkkenfaciliteter. Tak til Poul T. og
Henning L. for energisk indsats med disse sager. Der er, som man kan se, også ved at blive sat hylder
op i værkstedet – det er blandt andet for at kunne opbevare en stor samling elektroniske komponenter,
som Ole Nørgaard Nielsen har sikret til foreningen.

Møllen:

Også på Møllen har man måttet døje med vand i kælderen. Vi håber at kunne skaffe PC-sektionen bedre
forhold i andre lokaler og har et par muligheder, der skal følges op på. Indtil da kan vi glæde os over, at
vi af kommunen har fået stillet 3 ekstra kælderlokaler til rådighed på Møllen.

Projektaktiviteter i året der gik:
HTX hæfte om ”Regnecentralen – en dansk it-pioner”
På Erhvervsskolernes Forlag er udkommet et hæfte i serien om teknologihistorie med titlen ”Regnecentralen – en dansk
it-pioner”. Hæftet er forfattet af Claus Thorhauge med særdeles kyndig assistance fra Henning Isaksson og Christian
Gram. Foreningen har også økonomisk støttet udgivelsen, og hæftet kan købes her i aften ved generalforsamlingen.
Wiki for foreningens medlemmer
Vi fik som planlagt etableret og lanceret en Wiki for foreningens medlemmer. Målet er at kunne bruge den som et
effektivt værktøj til at indsamle viden, beskrivelser, anekdoter med meget mere fra medlemmerne. Den skal være vor
videnbase for fakta og historier om den danske IT-udvikling fra starten i 1950-erne til nu.
Efter en god start er det ligesom interessen er kølnet lidt og der er blevet længere mellem bidragene.
Produktion af DVD’er
Foreningen har udgivet 3 nye DVD-titler:
- Foredrag om DASK på ”fødselsdagen” den 13.februar 2005 ved Peter Naur og Bent Scharøe Petersen
- Samfund og dataudvikling ved Christian Gram og Hans Siggaard Jensen
- Historien om Sinclair og Commodore ved Rolf Ask Clausen og Poul-Henning Kamp
De kan erhverves af medlemmerne for 100 Kr. stykket – også her i pausen efter generalforsamlingen.
Arbejdet med at realisere museumsplanerne
Bestyrelsen valgte tidligt på året at supplere sig med Mogens Strange og Klaus Thiesen i en gruppe til det videre
arbejde med museumsplanerne. Som nævnt på sidste generalforsamling blev det besluttet i denne fase at benytte sig af
ekstern rådgivning – valget faldt på Rambøll koncernen og på Rambøll Management Consulting.
Aftale om ”Konceptudvikling og feasibilityanalyse” vedr. datamuseet blev indgået i august 2008.
Der er afholdt et antal workshops, interne møder samt møder med eksterne interessenter i forbindelse med arbejdet.
Efter generalforsamlingen vil Morten Bøgebjerg fra Rambøll Management Consulting berette mere udførligt om
forløbet og resultaterne indtil nu.
Bestyrelsen henvendte sig i årets løb til 2 større, danske fonde for at søge finansiel støtte til et forprojekt vedr.
Datamuseet men fik på det daværende grundlag negativ response. Vi havde endvidere i november måned besøg af
executive director Susan Hutchison fra ”Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences”. Susan var særdeles imponeret
over visions-prospektet og syntes i øvrigt godt om de tanker, som arbejdsgruppen havde gjort sig sammen med Rambøll
Management. Hun kunne genkende nogle af forslagene fra kulturinstitutioner i hjembyen Seattle.

Afrunding:
Som formand vil jeg gerne sige tak – naturligvis især til bestyrelsen – for en meget fin indsats og for det gode samvær i
året der gik. Men også en tak til alle personlige medlemmer, donatorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag
støtter arbejdet med at bevare og formidle datahistorien.
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Under punktet ” Wiki for foreningens medlemmer” stillede formanden spørgsmål til generalforsamlingen: Skal vi
holde nogle flere torsdagsaften arrangementer, hvor vi genererer ideer og får gang i tasterne ? – eller hvad synes I ?
Et enkelt medlem fortalte at han nok ville skrive lidt.
Et medlem spurgte til ”Medlemsstatus” om hvor mange ud- og indmeldelser, der dækkede nettotilgangen. Det blev
oplyst at det drejede sig om 10-20 stk.
Beretningen blev herefter taget til efterretning med stor akklamation.

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

Etablering af Datamuseet – The Niels Ivar Bech Computer Museum:
Feasibility analysen skal færdiggøres sammen med Rambøll Management. Den forventes færdig i september.
Efterfølgende vil vi fremsende ansøgninger til et antal af de store fonde – om det bliver vedr. et for-projekt
eller endelige ansøgninger ved vi endnu ikke.
Parallelt hermed vil vi kontakte endnu flere interessenter, organisationer, virksomheder og privatpersoner.
Der vil også blive holdt møder i arbejdsgruppen vedr. indholdet i museet (indre gruppen som vi kalder den).
Henning Isaksson orienterede om planen for at gen-igangsætte indregruppen og omtalte herunder bogen ”How
Computers Work”, der bl.a. omtaler tidsliniebegrebet som et væsentligt element i beskrivelsen af
begivenhedsforløb. Bogen er anskaffet i et antal eksemplarer til udlevering til indregruppemedlemmer.

b) Medlemsmøder
Der planlægges med 2 medlemsmøder i efteråret (og i øvrigt med noget lignende i foråret). De vil begge
komme til at handle om programmel og programmeludvikling. Vi satser på at holde det ene sammen med
Medicinsk Museion i deres lokaler i Bredgade.
c)

Genudgivelse af Olof Johannesson’s science fiction roman
I samarbejde med Ole Stangegaard satser vi på at få lov til at genudgive bogen
”Sagaen om den store datamaskine: en vision” fra 1966 (ØK-Data). Vi håber meget på, at det vil lykkes.

d) Ny monografi om ”Datakommunikationens historie i Danmark”
Arbejdet med det næste hæfte i vores serie af monografier er gået i gang med Jørgen Albretsen som redaktør.
Man kan måske ikke lige kalde det et begrænset emne, men vi koncentrerer os i første omgang om perioden fra
midt i 50’erne og frem til internettet lander i Danmark. Jeg ved, at Jørgen meget gerne vil have henvendelser
fra mulige bidragydere – der må være en masse spændende historie og ”historier” at berette om. Jørgen kan
kontaktes på mail: jalb@hum.aau.dk
Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Kasserer Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2008, som i henhold til vedtægterne var udsendt med indkaldelsen
til generalforsamlingen.
Henning Isaksson gennemgik regnskabets hovedposter og redegjorde for anvendelsen af større enkeltbeløb.
Regnskabet blev uden kommentarer godkendt med akklamation.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2010.
Ad. 6 Forslag:
Der var ikke fra medlems- eller bestyrelsesside fremkommet forslag til behandling.
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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 Ole Nørgaard Nielsen og Henrik Jacobsen var ligeledes på valg. Begge var villige til genvalg.
Der var ingen modkandidater. De to suppleanter blev herefter valgt med akklamation.
Begge revisorer var på valg og villige til genvalg. Begge blev valgt med akklamation.
Revisorsuppleant Aage Melbye var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog civilingeniør Peter Sørensen, som havde givet tilsagn om opstilling.
Peter Sørensen blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant.
Revisorer er hermed:
Leif Jepsen
Henrik Jørgensen
og revisorsuppleant:
Peter Sørensen
Ad. 8 Evt.:
Formanden udtrykte en speciel tak til kassereren for en fornuftig og sikker håndtering af foreningens formue.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og kunne erklære generalforsamlingen afsluttet kl. 20.
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