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Referat af DDHF’s Generalforsamling onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30  

 

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 2017/2018 

3. Foreningens fremtidige aktiviteter  

4. Regnskab for det forløbne regnskabsår 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

8. Evt. 

 

I generalforsamlingen deltog, inclusive bestyrelsesmedlemmer, ca. 30 medlemmer. 

 

Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen, præsenterede bestyrelsen og motiverede valg af 

Henning Jensen som dirigent.  

 

Ad.1 Valg af dirigent: 

 

Henning Jensen blev med akklamation valgt til dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt 

samt beslutningsdygtig.  

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: 

 

Forsamlingen blev indledningsvist bedt om at rejse sig op, for at mindes de medlemmer, som var 

afgået ved døden i året der gik.  

 

Indledning:  

 

På vegne af bestyrelsen i Datahistorisk Forening aflægges beretning dækkende aktiviteterne siden 

sidste generalforsamling afholdt den 19.april 2017. Regnskabet, som generalforsamlingen skal 

godkende, følger som vi plejer kalenderåret 2017.  

 

I året der gik, kan man nok sige, at vi har været i en slags venteposition, og det har også præget 

aktiviteterne, som det vil fremgå af beretningen. Vores fremtidige udstillings- og arbejdsforhold er 

endnu ikke afklarede, og lokalesituationen her på Tapeten er ikke ændret væsentligt siden sidste 

generalforsamling. Det er dog stadig muligt at lave forbedringer, og det vender vi tilbage til.  

 

Medlemsstatus: 

 

Vi har et næsten uændret medlemstal i forhold til sidste år med pt. 398 personlige medlemmer samt 

12 firmamedlemmer. Der er kommet 26 nye personlige medlemmer til, hvilket er flere end sidste år, 

hvor der kom 15 nye. Afgangen har altså næsten opvejet tilgangen. Ganske få medlemmer har 

meldt sig ud, mens vi har måttet sige farvel til flere, der ikke betalte kontingentet.  

 

Sekretær og kasserer skal også i år have stor tak for deres ihærdige arbejde med 

medlemsadministrationen. Der er til stadighed en del arbejde med at kontrollere kontingent-

indbetalingerne, rykke restanter etc.  Husk at give besked når I skifter bopæl eller mail-adresse – det 

vil lette deres arbejde væsentligt.  
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Vi er glade for vort nye firmamedlem her i Ballerup, Statens IT, og byder dem velkommen. Vi vil 

stadig gerne have flere firmamedlemmer – hvis der er nogen, der kan hjælpe os hermed, vil vi blive 

rigtig glade.  

 

Velkommen generelt til alle nye medlemmer. Det er rart for os, at mange bakker op om at bevare 

data- og it-historien i Danmark. Specielt til nye medlemmer, der måtte være her i aften, skal jeg 

sige, at foreningens egne publikationer er gratis for medlemmerne – i er velkomne til at forsyne jer. 

Vi sælger også et par andre publikationer til fordelagtige priser.  

 

Lokaleforholdene for foreningen: 

 

Foreningens samling befinder sig nu på 4 forskellige adresser, idet dog langt hovedparten af 

foreningens aktiviteter foregår i lokalet på Tapeten. Man kan nok ikke sige, at forholdene her er 

blevet væsentlig forbedrede i det året der er gået, men vi arbejder stadig på sagen. Som man vil 

kunne se, har vi lige for nylig opstillet endnu en metalreol med henblik på at udstille en række af de 

mest interessante mikrocomputere fra slutningen af 70’erne og frem. Det glæder vi os til. Selvom 

pladsen er trang, fungerer lokalet rimeligt ved vores medlemsarrangementer. De torsdagsaktive 

sidder stadig meget tæt, og det har været nødvendigt at etablere flere arbejdspladser ud for reolen 

med Apple systemerne. Vi døjer, som det ses, stadig med fint støv mange steder stammende fra 

opførelsen i sin tid af væggen ind til skydebanerne. 

 

Møllen på en anden adresse her i Ballerup rummer stadig hovedparten af vores samling af PC’er i 

et antal kælderlokaler med lavt til loftet. Lokaleforholdene er ikke velegnede at arbejde i, og 

rummene tjener derfor nu mest som magasin. 

 

Nyt nærlager i Ballerup: på sidste generalforsamling orienterede jeg om, at vi fik mulighed for at 

opmagasinere ca. 110 paller i en lagerhal i Taastrup. De er nu, sammen med lidt af det nytilkomne, 

flyttet til et ca. 200 m
2
 stort lagerrum her i Ballerup.  

Lageret er tørt og godt og der er plads til den del mere, hvis vi begynder at sætte flere pallereoler 

op. Der er således en mulighed for, at vi kan flytte endnu mere ud, og dermed forbedre udstillings- 

og arbejdsmulighederne på Tapeten. 

 

Vores fjernlager på Stevns indeholder en del ældre systemer, der tidligere stod på Tapeten, samt 

diverse andre ting. Luftfugtigheden er for høj, og vi overvejer at forsøge os med en luftsolfanger for 

at se, hvor stort et areal en sådan kan forbedre forholdene i.  

    

Arrangementer for medlemmerne: 

 

Der har siden sidste generalforsamling været 9 arrangementer for medlemmerne, heraf 5 efter 

invitation fra hhv. Dansk IT’s Seniorklub og Dansk Selskab for Datalogi: 

 

- Filmaften med klip fra foreningens arkiver 

- ”Colossus” i samarbejde med ENIGMA museum for Post, Tele og Kommunikation  

- DASK 60-års dag i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum 

- Besøg hos Statens IT 

- BEC – aktuelle udfordringer i den finansielle sektor (DIT SK) 

- Arriva – individuel og/eller kollektiv transport (DIT SK)  

- IoT - Internet of Things (DIT SK) 

- Besøg i Rigsarkivet – hvordan opbevares og gemmes nutidens data … (DIT SK) 

- 50-året for SIMULA 67 (DSfD) 
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Efter sidste generalforsamling holdt Henning Jensen et causeri over historien om Dankort.  

 

Medlemmer kan stadig købe DVD’er fra vore arrangementer for 100 Kr. De er også til salg her i 

aften, og der er mere end 45 forskellige at vælge imellem. Senest har vi fået nogle af 

arrangementerne fra 2004 og 2006 med i udvalget. Bestyrelsen har i øvrigt besluttet, at vi gradvist 

lægger optagelserne på YouTube og gør dem tilgængelige for en bredere kreds. 

Dette kræver dog, at vi indhenter tilladelse hertil fra indlægsholderne. På optagelserne ser man af og 

til også klip med tilhørerne. Vi har i vort julebrev sidste år orienteret medlemmerne herom, og der 

er indtil nu ikke indkommet indvendinger.   

 

Øvrige mødeaktiviteter: 

 

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 2 ordinære møder, præcis som vedtægterne foreskriver det. 

 

Der har også som tidligere været en del grupper og enkeltpersoner på besøg her i samlingen. Vi har 

haft besøg af en tysk repræsentant for WikiData samt af en amerikaner, der fik sin PhD hos Per 

Brinch Hansen i sin tid ved Syracuse Universitetet. HTX Gymnasiet Sukkertoppen i Valby (der har 

fokus på naturvidenskab, teknologi og kommunikation) kom igen forbi med en 2.G klasse på 

studieretningen Computer Science. De fik et indlæg om, hvordan man bygger en computer. 

 

Et par af de udviklere, der lavede RC Partner mikrodatamaten hos Regnecentralen var forbi en aften 

for at få gang i en maskine igen. Store dele af udviklingsholdet bag computerspillet Hugo (samt 

andre spil) fra firmaerne SilverRock Productions / ITE har også været på besøg. 

Medarbejdere fra Statens IT samt medlemmer af DIAG netværket har fået rundvisninger.  

 

Flere medlemmer har på privat basis lavet rundvisninger, og det er man meget velkommen til som 

medlem. 

  

De faste torsdagsaftener her på Tapeten er stadig velbesøgte, og har vel som det eneste i foreningen 

siden sidste generalforsamling oplevet fremgang. Der er rigtig mange aktiviteter, og flere nye 

torsdagsaktive er kommet til. Det er dejligt, og alle er naturligvis velkomne. Der er gerne omkring 

10-15 medlemmer til stede i løbet af aftenen, og tit besøg af gæster. Så kom og få en snak og en kop 

kaffe. Der er også stadig praktiske opgaver, der skal løses, hvis man da ikke lige selv har en 

udfordring med hjemmefra. 

 

Samarbejder i Danmark: 

 

Samarbejdet med Dansk IT’s seniorgruppe er fortsat i årets løb, som det fremgik af arrangements 

oversigten, og det fungerer godt til gavn for begge parter. Vi er glade for at kunne fortsætte dette 

samarbejde.  

 

Vi har udlejet IBM udstyr til et jubilæum i Handelsbanken i Helsinge, og også Haderslev 

Katedralskole har vi hjulpet med at skaffe udstyr til en koldkrigsbunker, der befinder sig under 

skolen, og er under indretning med samtidigt udstyr. 

 

Struer Museum arbejder i øjeblikket på en udstilling om Danish Design Award, der tidligere hed 

Den Danske Designpris og ID/IG prisen. Ideen er at samle og udstille udvalgte af de produkter, der 

har modtaget en pris fra 1965 og frem til nu. Vi låner dem en Supermax datamat, der vandt prisen i 

1985. Udstillingen åbner sidst i maj og kan ses på Struer Museum frem til årets slutning. 
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Andre aktiviteter 
 

Der er naturligvis arbejdet med mange ting i lokalet på Tapeten i året der gik. For mange til at alle 

kan nævnes. Der kommer jævnligt henvendelser vedr. konvertering af data på ældre medier til 

nutidige medier og formater – det har været såvel disketter som også hulkort. De opgaver løser vi 

gerne, blot omfanget er rimeligt. 

 

Vor tidsskriftssamling er blevet suppleret med temmelig mange tidsskrifter, der handler om 

Commodore-, Amiga- og PC-systemer. Der bliver scannet på livet løs af især de 2 første kategorier.  

 

Jeg har tidligere omtalt vores fjernskriver system. Det er nu blevet videreudviklet til at kunne 

kommunikere med et system lavet af tyske entusiaster kaldet i-telex. Med dette kobler man 

fjernskriverne sammen over internettet og kan så nå hinanden over hele verden!  

Der er også aktiviteter i gang med at koble Siemens krypteringsudstyr op på fjernskriver-systemet, 

så vi kan vise, hvad kryptering er, og hvordan man krypterede i sin tid på den varme linje. 

 

Donationer  

 

Som tidligere har vi modtaget en del effekter af forskellig art fra privatpersoner og firmaer. Her kan 

kun nævnes nogle af de større donationer.     

 

Sidste år omtaltes donationen af PC-spil fra midt firserne og frem til ca. år 2000. Den er nu afsluttet, 

og mere end 3.500 spil er blevet registreret i en database. Der bliver nu arbejdet på at få udstillet 

udvalgte spil her i lokalet.  

 

Fra Flyvevåbnets Historisk Samling i Karup har vi fået uddeponeret et antal effekter, herunder et 

helt knudepunkt bestående af 3 racks fra det FIKS system, som Christian Rovsing A/S leverede i 

80’erne til Forsvaret. 

 

Fra Dansk Told & Skatteforbund har vi modtaget en række effekter, der tidligere har tilhørt det nu 

nedlagte Told og Skattemuseum, herunder en Honeywell Bull DPS6 minidatamat samt et antal 

Contex regnemaskiner. 

 

Fra Erling Schmidt i Aalborg har vi ligeledes modtaget en række effekter fra hans samling ved det 

tidligere DAKS, herunder bl.a. et eksemplar af nulserien af Regnecentralen’s Piccolo mikrodatamat.     

 

En stor tak til alle donatorer for, at I har været med til at bevare effekterne og historien om disse for 

eftertiden.  

 

Afrunding: 

 

Afslutningsvis vil jeg som formand gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen inkl. suppleanter 

og til de mange andre, der i årets løb også har ydet energiske indsatser. En særlig tak igen i år til 

alle de torsdagsaktive, der med deres engagement holder gang i foreningens aktiviteter. 

 

Også en tak naturligvis til alle andre medlemmer, der med deres medlemskab og andre bidrag 

støtter arbejdet med at bevare og formidle den danske datahistorie. 

 

Bemærkninger fra deltagerside: 
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Med henvisning til formandens redegørelse om oplægning på YouTube af DVD-optagelser fra 

foreningens arrangementer, blev det fra et medlem fremført, at det nok var OK at vi havde indhentet 

accept fra indlægsholderne, men at det ikke var OK med blot stiltiende accept fra deltagere (som 

blev vist i indslag), alene ved at kunne konstatere manglende reaktion på orienteringen i et udsendt 

julebrev fra foreningen. Der blev kort debatteret forskellige muligheder for løsning, og problemet 

vil blive nærmere undersøgt. 

 

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter: 

 

Kommende medlemsmøder  

 

Der bliver arbejdet på at arrangere medlemsmøder om blandt andet computerspil og om IBM’s og 

Regnecentralen’s operativsystemer. Der er også andre emner i støbeskeen, men det er for tidligt at 

omtale dem. Endvidere er det tanken at markere ”Lady Lovelace Day” i oktober med en film om 

verdens første programmør.   

 

Andre kommende aktiviteter 

 

Som nævnt tidligere, planlægger vi at lægge udvalgte DVD’er fra vores arrangementer på 

YouTube. Vi tænker, at YouTube kanalen også skal rumme aktuelle video klip, der illustrerer noget 

datahistorie og som også illustrerer de aktiviteter vi har i foreningen. Der er allerede et medlem, der 

er i gang med nogle små forsøg på, at fremstille sådanne klip. Det kunne blive en fin markedsføring 

for os. 

 

En anden aktivitet, som vi også gerne vil ha’ gang i, er en registrering af alle danske software-

virksomheder gennem tiden med samt deres produkter. Et af vore medlemmer har gjort sig nogle 

indledende overvejelser, men han vil gerne arbejde sammen med en eller to mere om opgaven. 

 

Det bør også nævnes, at vi i længere tid har arbejdet på at få etableret et ”medie-arkiv”, hvor 

indholdet af alle vores datamedier samt digitaliseringer kan blive bevaret for eftertiden. Poul-

Henning Kamp står i spidsen for initiativet og forventer, at kunne gå i luften med systemet her hen 

over sommeren. I den senere tid er der arbejdet med, hvordan metadata om objekterne i arkivet skal 

repræsenteres og gemmes. Dette er ikke en enkel sag, og der er for nærværende ikke for os brugbare 

standarder på området. Den eksterne adgang til objekterne i arkivet forestiller vi os skal ske via 

wiki’en.  

    

Fremtidige rammer for et Datamuseum 

 

Som nævnt sidste år, blev vi inviteret til at deltage i Zibra inQvation innovationscenteret i Høje 

Taastrup. Innovationscenteret (eller TechHub’en som det nu kaldes) åbnede 1.marts i år på Erik 

Husfeldts Vej nr. 7 i Høje Taastrup under stor festivitas. Rammerne er fantastisk fine, og man er nu 

i gang med at få flere iværksættere til at leje sig ind i faciliteterne.  

 

I de nuværende rammer er der ikke er plads til os. Der planlægges imidlertid med en udbygning af 

faciliteterne i en kommende fase, og det er her, vi satser på at få plads.  
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Niels Zibrandtsen mener, lige som vi selv gør, at det er vigtigt at kende fortiden og sine rødder, når 

man udvikler nutidens og fremtidens it- og tele-systemer. Der vil derfor være god musik i at få 

foreningen og et kommende datamuseum med ind i TechHub’en. Endvidere er han fortsat af den 

opfattelse, at der kan være god synergi mellem deres iværksættere og vores Torsdagsaktive.  

 

Vi ser frem til, at det samarbejde lykkes til fælles gavn. 

 

 

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår: 

 

Regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, 

blev kommenteret af kassereren, som bl.a. pegede på kontingentindtægten, der var noget højere end 

foregående år bl.a. på grund af kontingentforhøjelsen og på renteindtægten, som desværre ikke 

længere kan forventes på tidligere niveau, da der ikke længere kan indgås rimelige 

forrentningsaftaler. På udgiftssiden blev især omkostningen til flytteprojekt og lokaleleje lavere end 

forventet, hvilket skyldes forskydning af aktiviteter på området.  

Regnskabsåret sluttede med et positivt resultat på ca. kr. 14.000 i modsætning til forrige års 

underskud på ca. kr. 59.000. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.  

 

Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: 

 

Bestyrelsen havde ikke forslag til ændring af kontingentsatserne, hvorfor disse er: 

Personligt medlemskab kr. 250 pr. år.  

Firmamedlemskab kr. 2000 pr. år. 

Udvidet firmamedlemskab kr. 5000 eller mere pr. år. 

Indmeldelsesgebyr har ikke været satsbestemt eller anvendt. 

Kontingentsatserne blev godkendt. 

 

Ad. 6 Indkomne forslag: 

 

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne ved fristens udløb den 1. marts. 

 

Ad. 7 Valg: 
 

I henhold til indkaldelsen var bestyrelsesmedlemmerne Finn Verner Nielsen, Poul Testmann og 

Erik Lorenz Petersen på valg og villige til genvalg. De blev valgt med akklamation. 

Mogens Strange var ligeledes på valg, men ønskede ikke genvalg. 

Formanden takkede Mogens for den store indsats som kasserer for foreningen gennem 8 år. 

 

Formanden motiverede valg af Henrik Olsen som nyt bestyrelsesmedlem. Henrik Olsen 

præsenterede kort sig selv og sin baggrund. Henrik Olsen blev valgt med akklamation. 

 

De to bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten var alle på valg og villige til 

genvalg. De blev alle genvalgt med akklamation. 
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Ad. 8 Eventuelt: 

 

Fra deltagerside blev spurgt til, om der forelå noget ”nyt” fra kommunen. 

Formanden svarede, at der ikke havde været nye initiativer fra kommunen i beretningsperioden. 

 

Fra deltagerside blev der spurgt, om foreningen ikke havde et problem med at afgrænse hvilke 

effekter, der skulle inden for døren og dermed forøge det voksende pladsproblem. 

Formanden erkendte, at der måske nok var behov for at overveje et afgrænsningsregelsæt. Omvendt 

ville vi nok gå glip af bevaringsværdige effekter, hvis vi ikke var imødekommende for tilbud. Vi 

foretager hele tiden en vurdering, når vi får ting tilbudt og siger pænt nej tak i mange tilfælde, når vi 

bl.a. har flere dubletter. I andre tilfælde modtager vi alt tilbudt, sorterer og skrotter det ikke 

anvendelige eller bevaringsværdige.  

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.51. 

 

Formanden takkede dirigenten for dennes ledelse af forsamlingen. 

 


