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Om dette nummer og andre nye ting i foreningen

Ja, så er DKUUG NYT nr 3 på gaden. Lidt tyndt, men godt. Vi udsender det først og fremmest pga. indkaldelse
af punkter til generalforsamlingen den 28. november, men der er også nyt om UNIX-bogen og medlemsmødet i
øvrigt i forbindelse med generalforsamlingen.
Der er tilmed vedlagt en revideret medlemsliste ordnet alfabetisk og
efter medlemsnummer. Vi har nu over 100 medlemmer! Andet nyt: Datalogisk Institut har fået en ny medarbejder
til pasning af UNIX-nettet, det er Lars Poulsen, netadresse diku!krus.

Indkaldelse af forslag til generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 28. november 1985 kl 15:30 - 16:00 i Store Auditorium (DIKU), Universitetsparken 1-3, 2100 København Ø. Der indkaldes herved forslag til punkter, herunder forslag til ændringer af
vedtægter.

Forslag

skal være

senest d. 7. november 1985.

indsendt

skriftligt til DKUUG,

”

c/o Keld

Simonsen,

Studiestræde

6,

1455

København

K

Bestyrelsen har allerede følgende forslag til vedtægtsændringer:
$ 1 stk 3 om automatisk medlemsskab af EUUG udgår. Begrundelse: EUUG har for øjeblikket nogle økonomiske problemer som de ifølge bestyrelsens mening ikke ser ud til at ville løse på tilfredsstillende måde. For at kunne
lægge pres på EUUG, fx med trussel om udmeldelse, ville bestyrelsen gerne have at Foreningen var frit stillet
ifølge vedtægterne. Det er stadig bestyrelsens målsætning at DKUUG skal være associeret EUUG.
$ 4 omformulers til: ”DKUUG har to medlemskategorier: organitionsmedlemmer og individuelle medlemmer.
Organisationsmedllemmer kan være et firma, en organisation, eller en del deraf med interesse for UNIX. Det kan
også være en privatperson. Individuelle medlemmer er privatpersoner med interesse for UNIX.” Således afskaffes
associeret

medlemsskab,

tionsmedlemsskabsklassen.
vedtægterne

idet denne

Dette

medlemsklasse

bliver

af organisationsmedlemsskab,

altså

en

således

slås

slags

i $ 9,

sammen

med

installationsmedlemsskabsklassen

firmamedlemsskab.

$

11

stk

1, &$ 15 og

Installationsmedlemsskab

$ 16.

Det

kræves

ikke

til organisa-

erstattes

længere

at or-

ganisationsmedlemmer har en UNIX maskine og ejheller at der fremsendes en licens, og det kræves ikke længere at
et individuelt medlem arbejder på en UNIX-maskine, som er i et organisationsmedlems besiddelse. Dog kræves det
stadig, at et organisationsmedlem afgiver en beskrivelse af sit UNIX-system, hvis medlemmet råder over et sådant,
idet $ 5 stk 2 foreslås omformuleret til: ”Et organisationsmedlem skal desuden vedlægge en beskrivelse af sin eventuelle UNIX-installation.” idet kravet om licens bortfalder. Det kræves heller ikke længere, at medlemmer skal have
bopæl i Danmark.
Il overensstemmelse med et forslag stillet på den stiftende generalforsamling 18. november 1983 foreslås indført
et nyt stk 3 i $ 8 om indkaldelse af punkter til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer.
Det
nye $ 8 stk 3 lyder: ”Skriftlig indkaldelse af forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer

udsendes mindst seks uger før mødet.”

UNIX-bogen som medlemstilbud.
Så foreligger den første bog på dansk om UNIX. Det er ”UNIX-bogen” fra Teknisk Forlag, en dansk oversættelse
og bearbejdelse af Mike Banahans og Andy Rutters kendte bog ”UNIX - The Book”. Bearbejdelsen er lavet af en
arbejdsgruppe i DKUUG, nemlig de velkendte DKUUG mafia-medlemmer Keld Simonsen og Bo Svarre Nielsen og
d”herrer Kim Storm, Kim R. Pedersen og Niels Garde fra DIKU, også kendt for deres optræden i DKUUG arrange-

menter.
Bogen er meget fordansket og ført helt up-to-date (som det hedder); den beskriver nemlig både System V og
4.2BSD som den eneste bog på markedet nu. De originale forfattere var da også yderst interesserede i at få den
oversat tilbage til engelsk så hurtigt som muligt!
Bogen koster i bogladen 239 kr incl. moms, men tilbydes til DKUUG medlemmer til en pris af kr 175 incl.
moms og porto. Bogen bestilles ved indsendelse af beløbet til DKUUGS girokonto 1 37 86 00, DKUUG c/o
Mogens Buhelt, Kabbelejevej 27B, 2700 Brønshøj. Hvis det er nødvendigt med en regning, bedes I henvende jer
til Mogens enten skriftligt eller tlf. 02-865533, så laver han én.
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Medlemsmøde i forbindelse med generalforsamlingen.

Medlemsmødet holdes torsdag d. 28. november 1985 i Datalogisk Instituts nye lokaler i Universitetsparken 1-3, store
auditorium i tidsrummet 10:00 - 16:00, Der er inkluderet en let frokost og et aftenarrangement uden beregning, men
det kræver en forhåndstilmelding med angivelse af firma og navne til RECKU, tlf 01-839511 eller på vedlagte tilmeldingsformular. Højst tre pr installationsmedlem og én pr individuelt eller associeret medlem.

Programmet for arrangementet:
10:00 - 11:00

Kuwait Petroleum og UNIX: Den kommercielle udfordring.
Torben

Porsing,

Kuwait

Petroleum

Data Center.

11:00 - 11:15

Pause. Kaffe, the mv.

11:15 - 12:15

Arbejdsministeriet som bruger af Supermax.
Lasse Larsen, Arbejdsministeriet.
Der fortælles om Arbejsdirektoratets arbejdsformidlingssystem, som kører på 15 Supermaxer med
ialt 150 terminaler, driften og udviklingsstrategien bagved. Endvidere gives brugererfaringer
med en dansk leverandør og en dansk udviklet maskine.

12:15 - 14:00

Frokost i H.C, Ørstedinstituttets kantine.

14:00 - 14:30

Comet-32 præsentation. Ulrich Lysdal Jensen, ICL.
Filosofien og udviklingen bag Comet-32 gennemgås. Comet-32 er en dansk udviklet datamat, der
bygger på en 32-bits mikroprocessor fra National Semiconductors serie 32000. Foredragsholderen
vil også fortælle om indhøstede erfaringer, og vi vil ikke kun høre om de ”rigtige” beslutninger.

14:30 - 14:45

Pause.

14:45 - 15:15

Public Domain Software.
Kim

R. Pedersen,

Datalogisk

EF

Institut, Københavns

Universitet.

”Public domain software” er programmel uden kopirettigheder; enhver kan frit distribuere programmellet, dog oftest uden at måtte tjene på det. Foredraget vil komme ind på sådant programmel under UNIX, ofte hentet hjem via nettet, som er i brug på Datalogisk Institut, og som
også findes på distributionsbåndet fra Københavnskonferencen. Her kan nævnes shar, patch,
hack, unix|stat, wm, kermit, rand og xlisp(!). Hvad det står for kan man altså få at vide her.
15:15 - 15:30

Pause. Kaffe, the mv.

15:30 - 16:00

DKUUG

17:00 - 22:77

Aftenarrangement i Datalogisk Instituts kantine.

generalforsamling.

Tilmelding til DKUUG medlemsmøde torsdag d. 28. november
Datalogisk Institut, Københavns
Universitet,
Universitetsparken 1-3, 2100 København Ø

1985.

Følgende personer tilmeldes (installationsmedlemmer kan tilmelde op til tre personer, andre medlemmer

kun én)

Medlem (firma):
Frokost

Middag
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Indsendes til RECKU,

Navn

.

Vermundsgade 5, 2100 København Ø, tlf 01-839511 senest d. 26. oktober kl 10:00.

