Referat af DDHF’s Generalforsamling 18. april 2013 kl. 19.30
Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning 2012/2013
Foreningens fremtidige aktiviteter
Regnskab for det forløbne regnskabsår
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Indkomne forslag
Valg
Evt.

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og bestyrelsesmedlemmer 30 medlemmer.
Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen og motiverede valg af advokat Peter Hesselholt fra
Hesselholt Advokater aps som dirigent.
Ad.1 Valg af dirigent:
Peter Hesselholt blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia vedr. generalforsamlingen og konstaterede
generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig.
Dirigenten bad om slukkede/lydløse mobiltelefoner.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning:
Indledning:
På vegne af bestyrelsen i Datahistorisk Forening aflægger jeg beretning dækkende aktiviteterne
siden sidste generalforsamling den 26.april 2012. Regnskabet, som generalforsamlingen skal
godkende, følger som vi plejer kalenderåret og vedrører altså hele året 2012.
Medlemsstatus:
Der har igen i år været fremgang i medlemstallet. Vi har nu 357 personlige medlemmer (en tilvækst
på 22) samt 13 firmamedlemmer (en tilvækst på 3). Det er som om, der er en stigende interesse for
vores arbejde med datahistorien. Vi får jævnligt nye medlemmer. Igen i år vil jeg gerne sige tak til
sekretær og kasserer for arbejdet med administrativt at holde styr på medlemmerne og
kontingentindbetalingerne.
Vi har nu så godt som nået målet om at nå op på Kr. 100.000 i kontingentindtægter, og det er vi
glade for, som det senere vil fremgå. Vi vil naturligvis fortsat gerne have flere medlemmer og siger
tak til dem, der har hjulpet med at skaffe nye. Særligt synes vi der stadig er plads til flere
firmamedlemmer.
Velkommen til alle nye medlemmer. Det er dejligt, at mange bakker op om tanken om at bevare
data- og it-historien i Danmark.
Specielt til de nye medlemmer skal jeg sige, at foreningens publikationer er gratis for medlemmerne
– i er velkomne til at forsyne jer. Medlemmer kan købe DVD’er fra vore arrangementer for 100 Kr.
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Der er en oversigt over disse på hjemmesiden. DVD’erne er også til salg her i aften, og der er ikke
mindre end 27 forskellige at vælge imellem. En af de senest tilkomne er med videooptagelser fra
DASK fødselsdag 13.februar 2002 på Møllen.
Alle medlemmer har mulighed for at bidrage ved at skrive indlæg på vores Wiki, og det vil jeg godt
opfordre jer til at gøre. Hvis I ikke har det krævede ”login”, så send os en mail, og i vil hurtigt få et
brugernavn og en adgangskode. Man kan skrive indlæg som alle og enhver kan se, eller man kan
skive sine bidrag på en side med navnet: ”Privat:<emne>”.

Arrangementer for medlemmerne:
Der er siden sidste generalforsamling afholdt 4 medlemsarrangementer:
- ”Da computerne kom til Danmark” under Golden Days
- ”DDE en innovativ dansk virksomhed”
- ”Søgealgoritmer fra siderang til filterboble”
- ”3 computerspil fra de sidste 50 år”
Efter generalforsamlingen sidste år fortalte Martin Johansen fra Post og Tele museum om den
planlagte særudstilling. Udstillingen har optaget os rigtig meget i 2012 - det er nok også derfor, der
ikke har været kapacitet til mere end de 4 ovennævnte medlems-arrangementer. Jeg vender tilbage
til udstillingen senere.
Øvrige mødeaktiviteter:
Bestyrelsen har holdt 4 ordinære møder. På et af dem havde vi besøg fra Rockmuseet. Det var
spændende at høre om deres lange vej frem mod museet, der efter planen åbner i 2015. På mange
måder svarer forløbet til det vi selv har haft.
Her på Tapeten har der glædeligvis været mange grupper på besøg til foredrag, rundvisninger og en
snak. For at I kan få et indtryk af mangfoldigheden, nævner jeg dem lige: DIKU-revyen, IBM
Seniorer, Comal pionerer, it-lærere fra KEA, Labitat folk, medarbejdere fra KMD, unge it- og
teknik-interesserede fra midtsjælland samt frivillige it-undervisere i Ballerup kommune.
Kommunen har oprettet et frivilligsekretariat på Tapeten og de har holdt et åbent hus arrangement
med loppemarked og sager. I den forbindelse var der også åbent hus her i kælderen og jeg havde
ved den lejlighed fornøjelsen af at give Ballerup’s ny borgmester Jesper Würtzen en rundvisning.
Vi har i 2012 ikke været på så mange besøg ude, når vi ser bort fra samarbejdet med Post og Tele
museet. Der har været besøg i CSC’s historiske samling i Valby og hos Københavns Befæstning i
Ejby bunkeren, Rødovre.
De faste torsdagsaftener her på Tapeten er stadig velbesøgte. Alle er velkomne. Der er gerne 10-15
medlemmer til stede i løbet af aftenen, og tit besøg af gæster. Så kom og få en snak og en kop kaffe.
Efter generalforsamlingen skal vi høre om alle de aktiviteter, som de torsdagsaktive har haft gang i,
og hvad der er på tegnebrættet. Måske kan det inspirere til yderligere aktiviteter. Vi har ikke nået
grænsen endnu for rummet her.
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Samarbejder i Danmark:
Årets altdominerende samarbejde med Post og Tele museet (PTM) om særudstillingen ”Danskerne
og datamaterne – 50 års samspil med computerne” har involveret mange af de aktive medlemmer.
Jeg vil gerne sige tak til alle for en kæmpe indsats, der resulterede i, at udstillingen kunne åbne som
aftalt den 8.februar 2013. Ved en lille reception kunne Hugo Piet Hein åbne udstillingen, idet han
klippede en hulstrimmel med NIMBI-programmet over.
Ved receptionen kunne vi vise den originale NIMBI spilkonsol frem. Den er nu retur i Bornholms
Tekniske Samling, hvor medlem Bjørn Ørding-Thomsen vil kunne vise den frem sammen med
GIER nummer 106. Aflæg bare BTS et besøg, hvis I kommer til Bornholm i sommer, mellem Hasle
og Alling - der er mange spændende ting at se på. Vi har fået lovning på, at vi kan låne originalen
igen hen over vinteren. Den fortjener at komme til at spille rigtig mod en GIER maskine igen.
Til udstillingen lavede vi nogle kopier af NIMBI spilkonsollen. Udstillingens tema om interaktion
med computerne gennem 50 år bliver illustreret med 3 danske computerspil fra hhv. 60’erne
(NIMBI), 80’erne (OsWald) og 00’erne (MAX and the Magic Marker). Det synes vi ser ud til at
falde i publikums smag. I gangen mellem udstillingsrummene på 4.sal vil I kunne se en flot tidslinje
med en række danske og internationale nedslag i datahistorien.
Hvis I ikke allerede har besøgt udstillingen, så gør det inden den lukker medio august. Den er åben
hver dag ugen igennem, mandag til søndag kl. 10-16. Vi arbejder på at få vist udstillingen, eller dele
af den, et andet sted efter den er færdig på PTM.
Vi har været glade for samarbejdet med PTM. Der er ingen tvivl om, at vi har lært en del af det. Vi
fik ved vores arrangement om de 3 computerspil den 13.februar af PTM overrakt et sæt
manchetknapper – PAGE UP og PAGE DOWN. Vi vælger at tro mest på PAGE UP og vil gerne
fortsætte samarbejdet med PTM, hvis der bliver mulighed herfor en anden gang.
Når vi er glade for fremgangen i kontingentindtægterne er det fordi, udstillingen kostede en del
mere, end vi havde regnet med. Vi synes dog i bestyrelsen, at kontingentkronerne har været vel
anvendt, idet udstillingen meget vel kan bringe os videre mod målet om et egentligt datamuseum.
Samarbejdet om at forberede HiNC4 (History of Nordic Computing 4) konferencen i august 2014
på ITU er også fortsat i 2012. Konferencen arrangeres sammen med DIT, ITU, KU og IFIP. Det er
ikke planen, at vi skal støtte konferencen økonomisk, men vi forventer at konferencen kan give god
omtale af foreningen. Samarbejdet har allerede givet gode kontakter, og fra vores side deltager
Christian Gram, Jørgen Albretsen og undertegnede aktivt i arbejdet.
Ballerup kommune støtter fortsat foreningen og stiller faciliteterne her til rådighed for os.
Samarbejdet forløber godt.
Foreningens digitale tilstedeværelse:
Sidste år omtalte jeg den ny strategi på området, og det er dejligt at kunne konstatere, at vi har
implementeret løsninger på de 4 vigtigste områder:
1. Hjemmeside
Der er sikkert ingen her, der ikke har set den ny hjemmeside. Den er blevet rigtig flot synes
vi i bestyrelsen. Stor tak til Anders for at ha’ taget slæbet med at overføre materialet fra den
gamle hjemmeside. Specielt er vi glade for de fine beretninger Claus A. skriver om
torsdagsaktiviteterne. De er med til at skabe endnu mere interesse for foreningens arbejde.
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2. Wiki
Wiki’en bruges også mere og mere – især til oversigter over fx tidsskrifter og indscannet
dokumentation.
3. Mediearkiv
Fra wiki’en er der adgang til flere databaser/arkiver med programmel, herunder til det
programmel, der er udviklet til de forskellige projekter i foreningen.
4. Genstandsregistrering
Systemet til registrering af genstande fungerer rimelig godt, selvom det ikke endnu er helt
færdigt. Der er pt. oplysninger om knap 350 genstande, indlagt primært ud fra eksisterende
papirbaserede registreringer. Nu bestræber vi os så på, løbende at registrere nye donationer
så snart vi modtager disse. Der er dog stadig lang vej igen, før vi kan sige, at databasen med
genstande nogenlunde afspejler samlingen.
Hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe med registreringen, skal de være velkomne. Det
kunne være effekter, man har et særligt forhold – af en særlig type (fx modems) – eller
yderligere oplysninger og mærkning af allerede registrerede.
Der er nu åbnet for søgning i genstandsdatabasen så medlemmer og andre kan få et indtryk
af, hvad samlingen rummer. Der er i databasen flere oplysninger end de eksternt søgbare. Fx
er der oplysninger om hvem der har doneret (personoplysninger) samt interne kommentarer.
Hvis der med en genstand følger oplysninger af mere personlig art, så registrerer vi disse
som interne kommentarer.
Vi er i årets løb desværre også kommet til, ved et hændeligt uheld, at give søge-maskinerne adgang
til en medlemsliste på nettet. Den indeholdt navn og adresser samt nok også telefonnumre, og det er
jo beklageligt. Siden er naturligvis fjernet, og der er taget skridt til, at uheldet ikke kan gentage sig.
Donationer/gaver til museet:
Vi har som også tidligere modtaget rigtig mange effekter af forskellig art fra privat-personer og
firmaer. Der er for mange til jeg kan nævne dem, men en stor tak for, at I har været med til at
bevare effekterne og historien for eftertiden.
Nævnes skal det dog, at vi her i 2013har modtaget en pengedonation fra foreningen DIMO – en
interesse-organisation for fangst, lagring, søgning, gengivelse og distribution af dokumenter. Den
har nedlagt sig selv og delt formuen mellem et velgørende formål og så Datahistorisk Forening. Det
er vi naturligvis glade for, og ser frem til at få besøg af de tidligere medlemmer.
Aktiviteter i året der gik:
Efter generalforsamlingen skal vi høre om (og se) en række af årets projekter her i lokalet. Derfor
ikke mere om disse her.. Men der er andet også at berette om.
Biblioteket
Vi har modtaget en del ældre bøger fra IMM, DTU som langtidsudlån og også bøger fra mange
andre. Alle vore tidsskrifter på Tapeten er blevet lagt frem i udvalg, og på wiki’en kan I se en fin
tabel med oversigt over alt, vi har her.
Beredskabsplan
På baggrund af de tidligere hændelser med oversvømmelser efter skybrud, har vi udarbejdet en
beredskabsplan med hjælp fra vores medlem Poul Badura. En række af de tiltag som planen peger
på, er allerede implementeret – flere andre følger snarest. Blandt andet har vi anskaffet et
brandskab, hvor vi vil placere et antal af de unikke genstande og dokumenter vi har i samlingen, og
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hermed sikre dem mod ild og vand. Skabet vil blive placeret, så det er nemt at vise indholdet frem
ved blot at trække skufferne ud.
Magasinplads
Arbejdet med at skaffe plads her i magasinet skrider frem om end langsomt. Der er stadig en del
dubletter, der skal skrottes. Som I kan se, er vi begyndt at bruge 2.sal på pallereolerne i et større
omfang. Det er blevet muligt fordi der ude i forkælderen er en manuel palleløfter, der kan nå helt
op. Lige for tiden lægger vi også plads til musikinstrumenter mm. fra Musikskolen i Ballerup (den
er under renovering) samt opbevarer flyttekasser fra Ingeniørens digitaliseringsprojekt. Der er
faktisk en komplet samling af numre fra 1892 til år 2000.
Vi har fået indrettet flere arbejdspladser i værkstedsafdelingen og opsat reoler fra Møllen. Der er på
denne måde gjort plads til mere af PC samlingen. Der skal dog yderligere et sted findes reolplads til
samlingen af Apple udstyr mm.
Afrunding:
Som formand vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen inkl. suppleanter og til de mange
andre, der i årets løb har ydet en fin indsats.
Også en tak til alle personlige medlemmer, donatorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag
støtter arbejdet med at bevare og formidle datahistorien.

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter:
Igangværende aktiviteter i lokalet her skal vi høre mere om efter generalforsamlingen.
Her omtaler jeg så et par andre ting.
Kommende medlemsmøder
Næste medlemsmøde bliver den 4.juni om tidlige proceskontrol-løsninger fra danske leverandører.
Vi påtænker endvidere at holde endnu et medlemsarrangement i efteråret om Dansk Data
Elektronik, DDE. Denne gang om DDE og databasesystemet Oracle. Der var mange tidligere DDE
medarbejdere, der var forhindret ved det sidste arrangement om DDE.
Af andre emner vi pusler med er historien om digital signatur i Danmark, et arrangement om
oversætter teknologier samt et arrangement om SAS Data. Forslag til mødeemner er til stadighed
velkomne. 2013 er også året, hvor dataarkæologerne kan fejre 25 års virke. Det vil vi overveje at
markere på en eller anden vis.
Sidste år talte vi om ekskursioner – det kunne vi stadig godt arrangere i det ny år. Måske kunne man
lave en 1½ dags rundtur til forskellige museer og magasiner, som ikke normalt er tilgængelige. Det
kunne fx være med besøg i DTM’s og PTM’s magasiner, CSC’s historiske arkiv, NKT museet i
Brøndby og SAS museet i Kastrup – bare for at nævne nogle. Er der mon interesse for et sådant
arrangement? – hvad mener forsamling-en, og hvilket tidspunkt på året og hvilke ugedage vil være
bedst.
COMAL jubilæet i 2014
I 2014 fylder Comal 40 år og det skal naturligvis fejres. Vi er i gang med skabe kontakter og
indsamle materiale om Comal. Blandt andet har medlem Ebbe Christoffersen lavet en fin bibliografi
på wiki’en og en oversigt over, hvad vi har af Comal dokumentation. Hvis der er flere, der har lyst
til at være med, er jeg sikker på, at der er opgaver nok.
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Lokalerne på Møllen
Lokalerne på Møllen skal rømmes. Vi er allerede i gang og flytter flere og flere ting til Tapeten. Der
udestår dog et stort arbejde med at tynde ud i PC-samlingen inden flytning. Det bliver nok ikke i
2013, at vi skal være helt ude. Kommunen har lovet at give os mindst 6 måneders varsel.
Publikation om firmaet Brdr. Carlsen / Contex Calculators
Den danske regnemaskine producent eksisterede fra 1945 til først i 70’erne, altså i knap 30 år. Hvad
kun de færreste ved, producerede de mere end 2 millioner regnemaskiner, mekaniske som
elektroniske, og solgte disse over hele verden. Firmaet er gået næsten helt i glemmebogen, og det
kunne vi godt gøre noget ved. Vores medlem Bent Scharøe har gjort et stort arbejde med at opspore
efterkommere efter de 3 brødrene Carlsen og har samlet en hel del information sammen. I første
omgang lægger vi materialet på wiki’en - men hvis vi kan finde finansiering, er det oplagt at lave en
publikation med materialet.

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Kasserer Mogens Strange forelagde regnskabet, som dækker kalenderåret 2012, og kommenterede
nogle af posterne bl.a. at vi kunne glæde os over fortsat medlemstilgang, gode renteindtægter fra
langtidsbinding af kapital og lavere udgifter. Det sidste dog p.g.a. at en række større omkostninger i
forbindelse med Post/Tele-udstillingen først kan bogføres i 2013.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt med akklamation.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 200 kr. årligt for individuelle medlemmer og mindst
2000 kr. for firmamedlemmer. Forslaget blev vedtaget.
Ad. 6 Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag om udnævnelse af tidligere borgmester Ove E.
Dalsgaard til æresmedlem og motiverede udnævnelsen bl.a. med eksempler på OED's virke for
foreningen og den meget tidlige interesse for at markere Ballerup Kommune indenfor IT- og
datalogi-verdenen, herunder den også museale interesse.
På spørgsmålet om hvad det indebar at blive udnævnt til eller at være æresmedlem, svarede
formanden at det medførte gratis, livsvarigt medlemskab og at man ved en passende lejlighed fik
overrakt et æresmedlemsbevis.
Forslaget blev godkendt med akklamation.
Formanden vil efterfølgende overbringe vedtagelsen til Ove E. Dalsgaard.
Ad. 7 Valg:
Af bestyrelsens 6 medlemmer var 2 på valg, nemlig Mogens Kjær og Christian Gram. Begge var
villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsen har derfor uændret
sammensætning:
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