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Referat af DDHF’s Generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30  

 

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

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 2018/2019 

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,  20 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: 

 

Formanden startede med at præsentere de øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Poul 

Testmann, Henrik Olsen og Mogens Kjær og aflagde herefter bestyrelsens beretning. 

 

Indledning:  

 

Som formand for Datahistorisk Forening vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i aften til vores 

generalforsamling i 2019. 

På vegne af bestyrelsen i Datahistorisk Forening aflægger jeg beretning dækkende aktiviteterne 

siden sidste generalforsamling afholdt den 18.april 2018. Regnskabet, som generalforsamlingen 

skal godkende, følger som vi plejer kalenderåret – altså i år regnskab for kalenderåret 2018.  

 

Året der gik, har været et ”almindeligt” år må man sige, selvom der naturligvis har været en del ting 

at glæde sig særligt over. 

 

Medlemsstatus: 

 

Vi har et let stigende medlemstal i forhold til sidste år med pt. 410 personlige medlemmer samt 12 

firmamedlemmer. Der er kommet 34 nye personlige medlemmer til, hvilket er mere end sidste år, 

hvor der kom 26 nye.  Som det plejer, har ganske få medlemmer meldt sig ud, men vi har måttet 

sige farvel til flere, der ikke betalte kontingent.  

 

Sekretær og vores ny kasserer skal have stor tak for deres ihærdige arbejde med 

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

indbetalingerne, rykke restanter etc.  Husk at give besked når I skifter bopæl eller mail-adresse – det 
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vil lette deres arbejde væsentligt. Som noget helt nyt har foreningen nu fået sit eget Mobil Pay 

nummer, 37 32 41. 

 

Vi vil stadig gerne have flere firmamedlemmer – hvis der er nogen i forsamlingen, der kan hjælpe 

med det, vil vi blive rigtig glade.  

 

Som jeg plejer, vil jeg ved denne lejlighed sige velkommen til alle nye medlemmer. Det er rart for 

os, at mange bakker op om at bevare data- og it-historien i Danmark. Specielt til de nye 

medlemmer, der måtte være her i aften, skal jeg sige, at man kan 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. Bestyrelsen har i øvrigt besluttet, at vi gradvist lægger de ældste optagelser på YouTube 

og gør dem tilgængelige for medlemmerne.  Foreningens egne publikationer er gratis for 

medlemmerne – i er velkomne til at forsyne jer. Vi sælger også et par andre publikationer til 

fordelagtige priser.  

    

Arrangementer for medlemmerne: 

 

Der har siden sidste generalforsamling været 8 arrangementer for medlemmerne, heraf 3 efter 

invitation fra Dansk IT’s Seniorklub: 

- Om ØK Data / Del Data  

- Om NEUCC  

- Besøg hos PostNord (DIT SK)  

- Ada Lovelace Day 

- Besøg hos Metroselskabet (DIT SK)   

- Besøg på Kronprinsesse Marys Bro (DIT SK)    

- APL – dengang og nu 

- Datalogi og uddannelse – fra 1966 til nu 

 

Efter sidste generalforsamling viste vores medlem Trine Laier sit prisbelønnede computerspil 

”Cosmic Top Secret” og fortalte om, hvordan det er blevet til.  

Spillet handler om den kvindelige Agent T, der er på jagt efter svar på, hvad hendes forældre 

egentlig lavede i FE – Forsvarets Efterretningstjeneste – under den kolde krig, og hvad de brugte 

DASK til. Det var et spændende indlæg. Siden sidst er spillet lanceret, og det har fået fantastiske 

gode anmeldelser.  

 

Øvrige mødeaktiviteter: 

 

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

 

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

Vi har bl.a. haft besøg af 6 svenske kolleger - en gruppe der kalder sig VCF-Kävlinge. (Vintage 

Computer Federation). De arbejder som vi også med at få gamle systemer til at spille igen. De bor 

desværre temmelig spredt i det store land – det er en klar ulempe for dem. Billeder fra besøget kan 

ses her: 

https://photos.google.com/share/AF1QipMZY0_UvVSrIbJXkbBY9eh9qW13_h1HgwmpJpI3iZ5fI

R0-xSIfx5wZoCxQjC2F5Q?key=UlBTelNjU01fUGx5U3NtVXV5b2l6TVFiUzY4aEpB   

  

Dansk IT’s administrative medarbejdere har været på besøg og set samlingen. Det resulterede i, at 

de har optaget et antal korte video’er om computerens historie ifm markering af deres 60 års 

jubilæum sidste år. Video’erne er samtidigt gode visitkort for os, idet mange har set dem via DIT’s 

https://photos.google.com/share/AF1QipMZY0_UvVSrIbJXkbBY9eh9qW13_h1HgwmpJpI3iZ5fIR0-xSIfx5wZoCxQjC2F5Q?key=UlBTelNjU01fUGx5U3NtVXV5b2l6TVFiUzY4aEpB
https://photos.google.com/share/AF1QipMZY0_UvVSrIbJXkbBY9eh9qW13_h1HgwmpJpI3iZ5fIR0-xSIfx5wZoCxQjC2F5Q?key=UlBTelNjU01fUGx5U3NtVXV5b2l6TVFiUzY4aEpB
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hjemmeside: https://www.dit.dk/nyheder/2018/computerens-historie  

  

Samtidigt tog de en række fine billeder fra samlingen. Billedgalleriet kan se her: 

https://stensdal.smugmug.com/Datahistorie/  

 

Danmarks Radio var også på besøg for at høre noget om IBM’s forretningsstrategier og se, hvordan 

en IBM Mainframe ser ud. Resultatet kan høres i en podcast:  

https://www.dr.dk/radio/p1/digitalt/digitalt-65#!00:00:00  

 

Også et besøg fra medarbejdere i Statens IT – vort nyeste firmamedlem. 

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

 

De faste torsdagsaftener her på Tapeten er til stadighed velbesøgte. Der er rigtig mange aktiviteter, 

og her efter generalforsamlingen skal vi høre om nogle af resultaterne. Der er fortsat 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. Det kunne jo tænkes, at nogle af Jer havde lyst til at hjælpe til med det ene eller andet i 

lokalet, eller har en egen opgave, som andre evt. kunne hjælpe med. 

 

Lokaleforholdene for foreningen: 

 

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

foreningens aktiviteter foregår i lokalet her på Tapeten. Der er kommet en del nyt at se på her i 

lokalet, mest på reolen nede for endevæggen, men også andre steder. Se fx den fine metalreol med 

Commodore/Amiga udstyr. Det er også planen at lave en reol med en udstilling af ældre 

bordregnemaskiner forsynet med Nixie-rør. Vores vandreudstilling er ”vandret” tilbage i lokalet og 

kan nu beses igen. 

 

Selvom pladsen er trang, fungerer lokalet rimeligt ved vores medlemsarrangementer og i det 

daglige. Vi døjer, som det kan ses, stadig med fint støv mange steder stammende fra gips væggen til 

skydebanerne og fra det snavs, vi selv slæber ind. 

 

Møllen på en anden adresse her i Ballerup rummer stadig hovedparten af vores samling af ældre 

PC’er med videre. Der er ikke sket de store ændringer her, i året der gik.   

 

Nærlageret i Ballerup: Der er her sat flere pallereoler op, og lageret rummer nu ca. 150 paller med 

udstyr og dokumentation. Vi blev nødt til at flytte en del væk fra gangarealerne i forkælderen her på 

Tapeten og ud til Nærlageret, eftersom også andre foreninger havde brug for magasinplads i 

kælderen. Nærlageret ligger kun 10 minutter her fra, og det er tørt og godt. Vi er meget 

taknemmelige for den støtte, som Niels Zibrandtsen yder os ved at stille lokalet til rådighed.  

 

Vores Fjernlager på Stevns indeholder en del ældre systemer, der tidligere stod her på Tapeten, 

samt diverse andre ting. Som nævnt på sidste generalforsamling har vi iværksat et forsøg med en 

luftsolfanger for at se, om en sådan kan forbedre fugtighedsforholdene i 2 af de 6 rum. Resultaterne 

ser lovende ud.  

 

Samarbejder i Danmark: 

 

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

oversigten, og det fungerer godt til gavn for begge parter.  

Vi samarbejder fortsat med både ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation og 

Danmarks Tekniske Museum og har lånt effekter ud til begge. 

https://www.dit.dk/nyheder/2018/computerens-historie
https://stensdal.smugmug.com/Datahistorie/
https://www.dr.dk/radio/p1/digitalt/digitalt-65#!00:00:00
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Samarbejdet med Ballerup Kommunes ansvarlige her på Tapeten har også været fint. Der er nu sket 

den ændring, at administrationen af Tapeten er lagt sammen med Ballerup Idrætsby – vi forventer 

også et godt samarbejde her. 

 

Andre aktiviteter: 

 

Vores fjernskriver eksperter har koblet Siemens krypteringsudstyr M190 sammen med Siemens 

T100Z fjernskrivere, så nu kan vi vise, hvad sikker kryptering er, og hvordan man krypterede i sin 

tid på den varme linje til Moskva. Udstyret tilhører Stevnsfortet, men mon ikke vi kan få lov at låne 

det i en periode. 

 

Donationer og udleje: 

 

Som tidligere har vi modtaget mange effekter af forskellig art fra privatpersoner, organisationer og 

firmaer. Der er for mange til, at jeg kan nævne dem alle her, men efter generalforsamlingen vil jeg 

vise nogle af de mest interessante frem. En stor tak til alle donatorer for, at I har været med til at 

bevare effekterne og historien om disse for eftertiden.  

 

Nævnes skal også den store velvilje, som mange it-folk har udvist os ifm Poul-Henning Kamp’s 

efterlysning af moderne SSD diske til vores primære server. Ikke nok med at vi fik diske doneret til 

serveren - vi fik også en stor støtte i form af penge og mange nye medlemskaber. Der blev derfor 

anskaffet 10 TByte diske til vores backup-server. Så tak for det alle i gode støtter der ude.  

 

Vi har lejet effekter ud til flere filmselskaber til optagelser, og det er lykkedes at finde autentisk 

udstyr hver gang. Vores kopi af NIMBI spillet baseret på GIER simulatoren har også været ude af 

kælderen – lige for tiden er kopien hos Danmarks Tekniske Museum i udstillingen ”NEXT 

LEVEL”, en udstilling om computerspil, hvor man bl.a. også kan se den originale NIMBI tavle og 

se små film om spillets tilblivelse. Om kort tid bliver udstillingen også suppleret med vores 

opstilling med HUGO spillet kendt fra TV2’s Eleva2ren. Det skal nok blive en succes også. 

  

Afrunding: 

 

Afslutningsvis vil jeg som vanligt 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. 

 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

 

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter: 

 

Formanden fortsatte med at berette om fremtidige aktiviteter. 

 

Kommende medlemsmøder:  

 

Det næste medlemsmøde bliver på Tapeten den 28.maj om Manfred v. Ardenne og 

katodestrålerørets historie.  



Referat af generalforsamling 2019/100419 

  5 

 

Der planlægges naturligvis også møder efter sommerferien - fx regner vi med at kunne holde et 

arrangement om computerspil hos Danmarks Tekniske Museum i Helsingør i oktober lige inden 

efterårsferien.  

 

Andre kommende aktiviteter: 

 

En aktivitet, som vi stadig 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. 

 

Der arbejdes stadig på at få etableret et ”medie-arkiv”, hvor indholdet af alle vores datamedier samt 

digitaliseringer kan blive bevaret for eftertiden. Arbejdet er blevet forsinket på grund af nødvendige 

omlægninger af vores servere. Mon ikke vi kan vise et godt resultat ved næste års generalforsamling 

– det satser vi på. 

 

Fremtidige rammer for et Datamuseum: 

 

Som tidligere omtalt, håber vi stadig på at kunne få plads og en rolle i Zibra’s inQvation 

innovationscenter i Høje Taastrup. Centeret er kommet godt fra start og huset er fyldt op. Der skal 

nogle bygningsmæssige udvidelser til, for at det kan lade sig gøre, og vi må afvente hvad der sker 

på denne front. 

 

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, IOT og TELE systemer. Der vil derfor være god musik i at 

få foreningen og et kommende datamuseum med ind i centeret. 

 

En anden og interessant mulighed ville være, at vi fik en placering i eller tæt på et eventuelt 

kommende Danmarks Tekniske Museum i det gamle Svanemølleværk i Københavns Nordhavn. Vi 

vil naturligvis undersøge mulighederne herfor. 

 

 

Fra et medlem blev der spurgt til omtalen af Teknisk Museums mulige flytning til 

Svanemølleværket, om udflytningen både skulle omfatte museumsdelen og magasinerne. 

Formanden svarede at det formentlig kun drejede sig om Museumsdelen, bl.a. fordi nye lokaler på 

Svanemølleværket ville være alt for dyre som magasinlokaler. 

 

 

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 renteindtægten, som desværre ikke fremover 

kan opnås, da der ikke længere kan indgås forrentningsaftaler. 

 

På udgiftssiden blev bemærket, at der ikke var omkostninger på kontoen for Flytteprojekt. Det 

skyldes dels, at der ikke i året havde været mærkbare flytteomkostninger, og dels at sådanne nu 

udgiftsføres på kontoen Transport og opbevaring. 

Endvidere at de ret store udgifter til byggematerialer, værktøj mv. skyldes anskaffelse af pallereoler 

og en pallestabler til Nærlageret i Ballerup. 
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Regnskabsåret sluttede med et positivt resultat på ca. kr. 28.000. En god fordobling i forhold til 

forrige år. 

 

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 Mogens Kjær, Martin Gerster Johansen og 

Anders Vind Ebbesen på valg og villige til genvalg. De blev valgt med akklamation. 

 

Den ene bestyrelsessuppleant Ole Nørgaard Nielsen, de to revisorer Leif Jepsen og Henrik 

Jørgensen samt revisorsuppleanten Peter Sørensen var alle på valg og villige til genvalg. De blev 

genvalgt med akklamation. 

 

Formanden motiverede valg af Andreas Ryge til den vakante plads som ny bestyrelsessuppleant. 

Andreas Ryge præsenterede kort sig selv og sin baggrund. Andreas Ryge blev valgt med 

akklamation. 

 

 

Ad. 8 Eventuelt: 

 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.21. 

 

Formanden takkede dirigenten for dennes ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for god 

ro og orden. 

 


