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DEN GAMLE REDACTEUR
SLÅR TIL IGEN!
Tiderne skifter. Der sker rigtigt meget spændende
i foreningen for tiden. Vi har mange foredrag og
kurser i søen. Der er meget blæst om standardiseringen af Ecmas of Microsofts OOXML-standard. Der
har vist aldrig været skrevet så meget som nu fra den
støvede standardiseringsverden. Og DKUUG er ret
skyldig i dette. Vi var nogen af dem der for 5 år siden
tog initiativ til standardisering af ODF i OASIS og ISO.
Og nu har Microsoft indset at de har sovet i timen,
og så prøver de febrilsk på at presse deres OOXML
standard igennem. Jeg ville ønske at alle gode kræfter
kunne arbejde sammen, så vi kunne få én og kun én
standard på markedet, til gavn for brugerne. Lad os
se om det sker. Se mere om udviklingen i foreningen side ?. Stemningen i foreningen er vendt, det
er blevet sjovt igen at være med i DKUUGs aktive
arbejde, og initiativerne bobler frem overalt. Vi har
generalforsamling d 4. oktober. Alle medlemmer er
velkomne til at komme frem med ønsker til foreningen, eller måske forslag til noget de selv vil stå for i
foreningen. Vi har en meget aktiv forening, med ca
20 % af medlemmerne aktive i foreningens udvalg.
Der er også plads til dig!
Jeg har overtaget redacteur-posten efter Hanne
Vilmann, som er holdt op efter 10 år hos DKUUG. I
sig selv en imponerende indsats, og Hanne har været
indbegrebet af Mor DKUUG i denne lange tid. Hanne
siger farvel på side ?. Vi ønsker hende god vind
fremover i hendes nye job. Hanne siger hun stadig
vil være at ﬁnde i miljøet. Jeg har jo tidligere været
redacteur af DKUUG-nyt, for over 20 år siden. Det
var undertegnede der lavede de allerførste numre
af DKUUG-nyt. Så her er betegnelsen ”den gamle
redacteur” sandelig på sin plads.
Jon Bendtsen fra bestyrelsen har begået to artikler, en om et standardiseringinitiativ omkring signeret
HTML som han vil standardisere i IETF, og en om en
arbejdsgruppe omkring SPAM, hvor vi aktivt vil se
hvad vi kan gøre ved dette kæmpeproblem. To gode
initiativer der viser hvordan man kan bruge DKUUG
til at lave noget produktivt for medlemmerne.
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Så har Ejler Ottesen fundet en ny og hidtil meget
lidt kendt måde at lave ﬁrmaer på, nemlig ”Selskab
Med Begrænset Ansvar” – SMBA. Det er let, billigt,
og man undgår en masse besvær og sætter ikke sin
eventuelle formue på spil. Dette tænkte vi kunne
være interessant for alle jer med et iværksættergen.
Læs videre på siderne ?
Vi har fået et læserbrv fra Jacob Sparre Andersen, hvor han spørger hvad man egentlig får ud af
et DKUUG-medlemskab. Formand Donald Axel svarer
ham. Læs mere på siderne ?.
Jacobs brev blev aﬂedt af, at han først ﬁk besked om et af vores spændende arrangementer (med
Bruce Perens) via SSLUG, og ikke fra DKUUGs initielle
annoncering der kom et par dage før på vores seminarliste. Vi har senere fundet ud af at det skyldtes at
Jacob ikke havde opdateret sin email på seminarlisten, hans email var en gammel en som fejlede. Jeg
vil hermed gerne opfordre alle interesserede i vores
arrangementer til at sørge for at de er på vores liste
seminar@dkuug.dk med en fungerende adresse.
Jacob gør opmærksom på et problem som jeg synes
er pinligt i foreningen, nemlig at vi ikke har en emailliste for alle medlemmer. Og det i foreningen som
indførte email i Danmark! Så jeg har sat mig et mål:
at få indarbejdet email og telefonnr på alle medlemmer i vores medlemsdatabase. I må meget gerne
hjælpe mig med dette ved at sende en email til mig
som ks@dkuug.dk med jeres telefonnr (email kan jeg
jo nok selv regne ud:-), og gerne jeres medlemsnummer, det står på kuverten med dette blad. I må også
gerne komme med andre adresseoplysninger, og hvis
I havde nogen kommentarer eller idéer til aktiviteter
i foreningen, synes jeg det kunne være hyggeligt!
Ellers må jeg jo bruge andre metoder til at få de
ønskede oplysninger...

God læselyst
Keld Simonsen
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SIGNERET HTML - ET
FORSØG PÅ EN RFC
Signeret HTML:
• fordi der kan ske ændringer i siden undervejs
fra udgiver til læser
• fordi ﬁlerne kan ændres
på hjemmesiden
• fordi udgiver ikke kan
underskrive
• fordi httpS ikke kan
caches
• fordi httpS stadig kan
ændres på serveren
JON BENDTSEN, JON@DKUUG.DK

Efterhånden som internettet bliver mere
og mere brugt til informationssøgning
er det meget væsenligt at man kan
stole på de informationer man modtager. Ud over at afsenderen ondsindet
eller uforvarende kan afsende forkerte
oplysninger, så kan ISP’er eller andre
som har kontrol over de routere/servere
undervejs imellem afsender og modtager ændre i de sendte data. I øjeblikket
kan dette endda ske uden at afsender
eller modtager opdager det.
Afsender eller evt. modtager kunne
vælge at bruge kryptering, men da
afsender ikke nødvendigvis kender
modtager på forhånd, og tit har mange
modtagere, er det urealistisk at forestille sig at selve data kan krypteres.
Derfor vælger mange at kryptere overførslen af data, for websiders vedkommende med httpS. Problemet her er at
httpS ikke beskytter imod angreb på
afsenders internet server, data kan så-
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ledes ændres allerede før de er
sendt afsted til modtager. Dette
er endda allerede sket et par
gange hvor ondsindede crackere har brugt populære websites
som de har cracket til at videresende ondsindet javascript som
har udnyttet en eller ﬂere fejl i
browser og operativsystem til
at cracke modtagers computer.
Hvor udbredt dette er vides ikke,
for selv hvis afsender opdager at
deres server er kompromiteret,
så er det ikke altid at de fortæller
andre om det.
Modtager brokker sig tit heller ikke da modtager er lykkeligt
uvidende om at deres computer
er kontroleret af en ondsindet
cracker.
Endelig har httpS også det
problem at httpS ikke kan caches
hos ISP, hos søgemaskiner, eller andre. Det betyder dels øget
båndbreddeforbrug, men også at
meget populært materiale kan
overbelaste afsenders server, da
det ikke er muligt for andre at
cache materialet uden at modtager kan vide om det er ændret.
Løsningen på problemet ligger ret lige til, nemlig at lave en
kryptograﬁsk signering af data,
gerne med signeringen som en
del af data. Derved kan ISP’er,
søge maskiner og andre cache
data, og modtager vil stadig
kunne veriﬁcere at data er uændret siden signeringen. Yderligere
giver en signering den fordel at
afsender kan signere data ofﬂine,
dvs. at data behøver ikke signe-

SPAM-UDVALGET
res på afsenders server, men kan
ske på en sikret computer. Det betyder således at med en signering
så vil modtager kunne opdage hvis
nogen har cracket afsenders server
og ændret i data, eller hvis nogen
ændrer i data undervejs. Selvfølgelig vil en cracker bare kunne fjerne
en evt. signering fra ﬁlerne på
afsenders server, men hvis nu at
modtager eksplicit havde bedt afsender om at sende data i signeret
form? Så burde modtager undre
sig hvis afsender ikke sendte data
signeret, specielt hvis modtager
kender afsenders website og ved at
afsender som regel plejer at signerere siderne. Derved kan modtager
være langt mere på vagt.
Desværre eksisterer der ikke
nogen standard for at signere
HTML. Det har jeg forsøgt at ændre
på ved at jeg for nogle år siden
lavede et udkast til en RFC som et
DIKU projekt. Jeg sendte det også
ind til IETF, som dog havde lidt kritikpunkter. Det har siden været min
mening at få set på emnet igen,
men jeg har ikke rigtigt fået gjort
noget ved det. Det var dog pga.
det projekt at jeg meldte mig ind i
DKUUGs standardudvalg. For nylig
hørte jeg om at visse ISP’er var begyndt at indsætte reklamer i websider uden at afsender eller modtager var vidende om det. Det ﬁk mig
til at tænke på mit gamle projekt,
og derfor skriver jeg nu til jer omkring projektet. Jeg ønsker nemlig
at få hjælp til at gøre projektet
færdigt, og hvad er mere naturligt
end at arbejdet kan ske som en del
af DKUUG’s standard udvalg?

+ mere og mere spam
+ alle rammes
+ social opdragelse
+ tekniske løsninger
+ opﬁndelse af ny teknik
+ påvirkning af lovgivere
+ juridisk retsforfølgelse
= dkuugs spam-udvalg
JON BENDTSEN JON@DKUUG.DK

Lige som jeg, bliver i andre sikkert ramt
af mere og mere spam. Også selvom
vi naturligvis bruger avancerede spam
genkendelses teknikker til at sortere
spam fra. Desværrer bliver spammerne
også klogere og dermed har vi en evig?
kamp om at få en teknisk løsning til
at virke. Hidtil er det ikke lykkes, men
måske er det inden for spam bekæmpelse, man engang opﬁnder kunstig
intelligens.
Da ALLE rammes af spam, undrer det
mig at problemet existerer endnu, men
folk vænner sig måske til det, lige som
med virus og at windows crasher?
Desuden er det lidt et spørgsmål om
social opdragelse. Folk har simpelthen
ikke forstået at de ikke må købe noget
via spam, og dermed bliver spammerne
ved med at spamme. Det vil næppe
lykkes at få opdraget folk til at undlade
at købe via spam, folk tager stadig fx

stoffer selvom at de godt ved at det er
skadeligt.
De andre 2 muligheder vi har til at
bekæmpe spam er således:
1) tekniske løsninger som genkender
spam - eller legitime emails.
2) juridisk retsforfølgelse
Begge dele kan godt gøres bedre, og
hermed er ideen om DKUUGs spamudvalg født.
Meningen er at DKUUGs medlemmer, samt andre interesserede personer
kan mødes og diskutere metoder til at
bekæmpe spam. Evt. kunne lidt testudvikling og/eller afprøvelse også komme
på tale, men vi får se hvad evt. medlemmer af spam-udvalget vil være med
til. Udvalget optager naturligvis ikke
spammere eller folk som arbejder for
spammere.
Mere speciﬁkt forestiller jeg mig at
udvalget arbejder med diskussion af:

• existerende spambekæmpelsesmuligheder
• fremtidige metoder til at genkende
spam
• bedre metoder til at afvise spam så
tidligt som muligt
• metoder til at undgå bounces der går
ud over uskyldige
• existerende metoder til juridisk retsforfølgelse
• metoder til påvirkning af politikere
for at få dem til at gøre de juridiske
muligheder bedre
Jeg forestiller mig at vi lægger mest
vægt på det tekniske, men hvis resten
af medlemmerne vil, vil jeg også gerne
forsøge at få påvirket politikerne til at
gøre noget mere ved spam-problemet.
Møder kunne ske når der er behov,
men måske en 8-10-12 gange om året.
Første gang bliver en gang i oktober.
SPAM-UDVALGET
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SMBA-SELSKABER
Om virksomheder, selskaber, skat, revisionspligt,
undtagelser og hvorfor
”SMBA” eller ”Selskab med
begrænset ansvar”.

Det er helt klart at nogle selskabsog skattebureaukrater ikke synes om
denne helt lovlige og legale selskabsform.
De ﬂeste revisorer og erhvervsadvokater kender ikke denne selskabsform.

Skattevæsenet anerkender derved
ikke erhvervsvirksomhed trods eksisterende love om erhvervsvirksomhed for
denne gruppe virksomheder.
Andre aspekter af denne virksomhedsform diskuteres efterstående.

tiv pengestrøm og/eller mange skjulte
reserver.
Det er en ganske almindelig praksis
for såkaldte “corporate raiders”.
Man betaler med andre ord delvis
for selskabets aktier med selskabets

De omtaler normalt kun enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS og A/S selskaber i deres rådgivning.
Loven giver i realiteten blot danske
virksomheder samme gode vilkår som
engelske eller amerikanske selskaber.
Disse er blot normale erhvervsvilkår
i mange andre lande.

Koncernselskaber
Dette er ikke en selskabsform, men
kommer fra ﬂere sæt lovregler, og visse
selskaber deﬁneres som koncernforbundne med en række komplicerede
lovparagraffer.
Én af de vigtigste bestemmelser er
regelsættet om skattefri udbetaling af
udbytter mellem koncernforbundne
selskaber.
Hensigten er fra statens side at man
undgår betaling af skat af de samme
penge ﬂere (mange) gange.
Én af konsekvenserne har været
udenlandske selskabers opkøb af solide
og store danske selskaber.
Én af de mest mest skandaløse eksempler herpå er opkøbet af TDC for
ca. 70 mia. kr, hvor der derefter straks
betales ca. 40 mia. i skattefrit udbytte til
køberselskabet.
Dette svarede til den eksisterende
formelle egenkapital og kan i praksis
kun gøres hvis der er en konstant posi-

egne midler idet de nye investorer udnytter skjulte aktiver bedre.
Hr. Møller har formentlig taget vel
vare på, at noget tilsvarende ikke kan
lade sig gøre i A.P. Møller - Mærsk koncernen.

AF EJLER OTTESEN, EO@1BASE.COM

Da der er meget begrænsede bestemmelser om SMBA (og AmbA) selskaber,
handler denne artikel derfor mest om
hvorfor man bør bruge SMBA grundet
de mange og mest negative virkninger
ved andre virksomhedsformer.
En afgørende faktor ved at sikre sig
erhvervsindkomster er hvor meget man
vil satse i tid og penge, og hvad der bliver tilbage efter skat.
Der er en række af Folketinget vedtagne love, som deﬁnerer erhvervsvirksomhed og virksomhedsformer. Jeg har
efterfølgende kort citeret nogle få af
disse love.
For alt og alle gælder en række regler, der varierer med virksomhedsformerne.
Nogle selskabsformer, personlig virksomhed og korte kommentarer:
ApS selskaber
Denne velkendte selskabsform har
det specielle problem, at de skal
tvangsopløses, hvis mere end 40% af
egenkapitalen er tabt, som følge af en
mærkværdig lovbestemmelse.
Alternativt skal egenkapitalen reetableres efter en række bestemmelser.

Fortsat drift er en kriminel handling.
Industrirådet ynder at kalde den
relevante lovbestemmelse “anpartsdræberloven”.

Loven om denne selskabsform har
modsat alle andre love den specielle
lovparagraf, at disse selskaber er skattefrie.

A/S selskaber
Ovenstående klausul er ikke relevant og
de kan teoretisk fungere trods akkumulerede underskud, der langt overstiger
egenkapitalen.
Store selskaber fungerer normalt
ret godt med den relativt lave danske
selskabsskat.

SMBA selskaber
Der er næsten ingen love eller lovparagraffer om denne selskabsform,
hvilket giver en hel anderledes frihed
end ved brug af ApS og A/S selskaber.
Nogle af de normalt tunge byrder
for små selskaber eksisterer ikke.
Selskabsformen er deﬁneret efter
“Lov om visse erhvervsvirksomheder” på
samme måde som eksempelvis andelsselskaber (AmbA).
Der er ingen speciel vejledning om
SMBA selskaber på Virk.dk eller på på
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens (EogS)
hjemmeside eogs.dk.
Når man graver i systemet fremkommer der irrelevante notater om muligheder for misbrug.

AmbA eller Andelsselskab med
begrænset Ansvar
Mange af landbrugets fælles erhvervsmæssige driftselskaber opereres som
AmbA selskaber.
Et eksempel: Arla Food amba
Boligandelsselskaber
Dem er der mange af og det er der gode
grunde til.

Personligt ejet virksomhed
Det omfatter principielt enkeltmandsvirksomhed og I/S baserede virksomheder.
Det er blot en af mange virksomhedsformer med en række problemstillinger.
Indehaveren eller ﬂere i I/S form
hæfter personligt med hele sin formue.
Skattevæsenet har uden lovgrundlag udviklet en praksis med systematisk at nægte fradrag i forskellige typer
sager specielt over for enkeltmandsvirksomheder.
Dette sker typisk uden reel begrundelse og reference til speciﬁkke skattelove.

Opløsning af selskaber
De almindelige bestemmelser for frivillig opløsning forudsætter erklæring om,
at al gæld er betalt.
SMBA, skat og fordele i forhold til
virksomhedsordningen
Ifølge selskabsskatteloven skal der
betales skat efter de normale selskabsskatteregler til de relativt lave satser
(25-28%).
Virksomhedsordningen giver ligesom selskaber mulighed for at disponere over det meste af indtjeningen
(minus 25%) i modsætning til den marginelle personlige indkomst på 63%.
Ordningen er snørklet og kan autoAMBA SELSKABER
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matisk udløse skat hvis “opsparede midler” bruges privat.
Denne selskabsform er ideel for
ægtefæller, der deler indkomst ligeligt,
da der kan udloddes udbytte efter disse
regler:
Aktieindkomst som eksempelvis udbytte beskattes (i 2006 med 28%) af de
første 44.300 kr. og med 43% af beløb
derover. Grænsen er det dobbelte for
ægtepar.
Man kan betale løn til de arbejdende
deltagere og sikre skatteoptimerering
langt mere ﬂeksibelt end via de mange
snørklede ordninger.
Der er mange snørklede skatteregler
og det er muligt og helt legalt at undgå
skat af udbytte.

Vi udnævner derfor normalt blot én
prokurist til at varetage ledelsen.
Vi har startet 3 nye SMBA selskaber og forventer at denne selskabsform
eventuelt vil fortrænge ApS selskaber.
Et af de største danske selskaber noteret på
Børsen opererer med/via
et SMBA selskab.
Det er ideelt for små
og nystiftede selskaber
og som erstatning for
de ﬂeste personlige selskaber.
Begrænset hæftelse har retsvirkning
fra stiftelsesdagen såfremt registrering
gennemføres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen EogS.dk.

Generelle kommentarer
De nest kendte selskabformer med
begrænset ansvar som ApS og A/S fungerer rimeligt godt for større virksomheder men byrderne er meget tunge for
mindre virksomheder grundet en række
indirekte love, der kan skabe meget
store problemer.
Der er en del absurde eksempler, der
har den virkning at de ﬂeste små selskaber er konkurs efter få års eksistens.
Der er andre virkomhedsformer,
hvoraf andelsselskaber er ret kendte. En
form kaldes A.M.B.A.
Den mest ﬂeksible form for selskab
er det næsten ukendte “Selskab med begrænset ansvar” der bruger betegnelsen
SMBA, s.m.b.a., vmba etc.
Der er ingen specielle kapitalkrav
og meget få formkrav til vedtægter. Der
kræves hverken direktør eller bestyrelse. men der skal være en ledelse med
prokura.

En dramatisk lettelse i forhold til
ApS og A/S selskaber
Der er ikke krav om årsrapport og
derfor ingen revisionspligt hvis 2 af 3
betingelser er opfyldt:
mindre end 6 mill i kapital
mindre end 12 mill i omsætning
mindre end 10 ansatte
Bogføringslovens almindelige bestemmelser gælder selvfølgelig fortsat.
Årsregnskabslovens bestemmelser
om koncernregnskaber er omfattende
og komplekse men ikke relevante for de
ﬂeste små virksomheder.
Revisionspligt og Årsrapport for
selskaber med undtagelser
Revisorpligt er grundet årsregnskabsloven bestemmelser om årsrapport efter
klasse A-D regler.
Omfattet er ApS og A/S selskaber.

Undtagelser for disse bestemmelser
De har ikke revisionspligt hvis i 2 på
hinanden ﬂg. år 2 af disse betingelser
er opfyldt

Koncernregnskaber skal laves hvis
koncernen er stor

mindre end 1.5 mill balancesum
mindre end 3 mill oms.
Mindre end 12 ansatte
(snit fuldtidsansatte)

Personlig virksomhed - aspekter og
ulemper

En generalforsamling skal desuden
beslutte “uden revision af Statsautoriseret eller registreret revisor” og det skal i
ledelsesberetning fremgå, at for næste
år fravælges revisor, hvor ovenstående
betingelse formentlig stadig skal være
opfyldt.
Regnskaber SKAL altid
udarbejdes efter regnskabsklassebestemmelser, indsendes og bliver offentliggjort.
Disse bestemmelser er
meget snævre og vanskelige
med indbyggede fælder.
Om SMBA, A.M.B.A, foreninger m.v.
Langt bedre ser det ud for visse erhvervsvirksomheder, der ikke har pligt
til at indsende årsrapport og derfor ikke
har revisionspligt hvis 2 af 3 betingelser
er opfyldt i 2 på hinanden følgende år
på balancetidspunktet:
mindre end 6 mill i kapital
mindre end 12 mill i omsætning
Mindre end 10 ansatte
men ikke undtaget hvis der kræves koncernregnskab efter ret vide rammer.
Der skal indsendes en undtagelsesrapport, som er en ledelseserklæring om
at disse betingelser opfyldes.

A.P. Møller-Mærsk laver eksempelvis
koncernregnskaber.

Det ser ud som om skattevæsenet har
udviklet ﬂere sæt af fortolkninger, der
tilsidesætter Folketingets vedtagne love.
Den mest absurde og samtidig den
mest kendte er baseret på “at når du er
lønmodtager, kan du ikke trække fra”.
At blive klassiﬁceret som lønmodtager er ikke noget godt udgangspunkt,
da skattevæsenet normalt har fået pengene som A-Skat og ofte nødigt slipper
disse igen trods regnskabsopgørelser.
Det erkendes af skatteministeriets
embedsmænd med tilstrækkelig skattejuridisk ballast, at der ikke ﬁndes en
skattemæssig sondring mellem beregning af skat for indkomst som lønmodtager og som erhvervsdrivende via personligt selskab.
Vi fører i øjeblikket en principiel
sag, hvor alene en kontraktsændring
fra konsulentbetaling efter regning til
betaling med A-skattetræk for samme
arbejde, på samme stol, på samme computer, med de samme programmer, i
samarbejde med de samme mennesker
førte til en instruks fra skattevæsenet til
indehaveren om at nu kan du ikke længere trække fra.
Dette synspunkt er senere fastholdt
i en kendelse uden begrundelse eller reference til gældende skattelove.
Trods mange og lange henvendelser
til såvel de lokale skattemyndigheder,
skatteministeret og ombudsmanden
har det ikke været muligt at få en klar

henvisning til lovgrundlaget for skattevæsenets
praksis.
Denne skattesag er
efter ministerens opfordring nu sendt til skatteankenævnet.
Sagen forventes behandlet i skatteankenævnet en gang i
SEP/OKT 2007.
Arbejde som lønmodtager er også en
form for virksomhed “med at fremskaffe erhvervsindkomst”.
Skatteministeriet anerkender principielt,
at der ikke er nogen forskel i den skattemæssige behandling af lønmodtagere
og selvstændige.
Men skattelovene behandler ikke såkaldte lønmodtagere som en erhvervsvirksomhed, og derfor falder visse fradragsmuligheder væk.
Skattevæsenet og de lignende personer antager i praksis at arbejdgiveren
betaler udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse og nægter derfor systematisk enhver form for fradrag betalt af
den såkaldte lønmodtager.
Der er imidlertid intet lovgrundgrundlag herfor og også lønmodtagere
har ret til fradrag i deres erhvervsindkomst for omkostninger efter de almindelige skatteregler, dog reguleret efter
nogle få særregler for lønmodtagere.
Lønmodtagere kan oftest kun
fradrage de direkte omkostninger til
arbejdets udførelse hvorimod en erhvervsvirksomhed kan fradrage alle
virksomhedsomkostninger.
Men man kan godt kombinere en
lønmodtagerstatus med erhvervsvirksomhed, såfremt denne er registreret.

Opstart af ny personlig virksomhed
uanset hvad medfører således at det
formentlig startende underskud fragår
fuldt ud i indkomsten før skatteberegning.
Problemet er bare at Skat kan nægte
fradrag.
Moms kan normalt altid fradrages
efter et mere enkelt regelsæt.
I både personlig virksomhed og selskaber kommer betalt moms med nogle
få undtagelser automatisk tilbage ved
normalt momsregnskab.
Der er mange yderligere grunde til
at små erhvervsvirksomheder bør
drives via et SMBA selskab
Registrering sikrer automatisk status som erhvervsdrivende og skattevæsenets muligheder for skønsmæssigt at
nægte reelle fradrag
- ud fra deres lange
liste af grunde elimineres næsten
fuldstændigt.
De ﬂestes formål med at udøve
erhverv er at tjene
overskud og bestemt ikke underskud.
Begrænset hæftelse friholder hele
det private og familiebaserede kapitalgrundlag, og en ægtefælles økonomiske
tilværelse kan ikke automatisk smadres.
Man kan opretholde kapitalreserver
uden for virksomheden.
Vi anbefaler at det er O.K. at eje
aktiver som personlig virksomhed,
men drift SKAL ﬁnde sted via selskabsform.
AMBA SELSKABER
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KÆRE MEDLEMMER
Et SMBA selskab sidestiller bare
danske virksomheder med små selskaber i en række andre lande som
eksempelvis USA, men billigere, og
den danske selskabsskat KAN man
leve med.
Der er således ingen grunde til at ty til
- for danskere - dyre engelske selskaber
eller andre mærkværdige selskabskonstruktioner.
Mærkværdige skattely-selskaber kan
ikke betale sig når man let og legalt kan
få samme lempelige skattevilkår som de
store internationale selskaber.
Et interessant aspekt er at skattevæsenet ynder nægtelse af fradrag i personlige virksomheder grundet personlig
interesse.
Man burde antage at motivation for
at arbejde var erhvervsfremmende.
Man må også gerne skattemæssigt
have det sjovt mens man arbejder, idet
der ikke er nogen skattelov som forbyder dette.
Man må også gerne arbejde døgnet
rundt og der er ikke noget lovkrav om
at holde ferie.
Man bliver ekstremt sårbar over
for kreditorer, og én af dem - ToldSkat
- kan afsige arbitrære kendelser med
prompte retsvirkning, såfremt man ikke
punktligt overholder det kolossale væld
af skattelove.
De offentlige lignings-medarbejdere i ToldSkat har fuld adgang til alle
relevante data, med samtidig dommerbeføjelse til at afsige kendelser med
prompte retsvirkning, rapportere disse
og kan straks iværksætte inddrivelse
ved eksempelvis straks at køre ud og
fjerne en virksomheds eksistensgrundlag.

Medarbejdere hos ToldSkat i speciﬁkke sager hævder at end ikke relevante
protester mod inddrivelse og uspeciﬁcerede opgørelser har opsættende
virkning.
Såfremt virksomheden går godt og
der behøves hjælp kan enhver virksomhed løbe ind i andre ukendte men klassiske virksomhedsstoppere.
Et eksempel: Løn- og medarbejder-administration er kompleks og
en beskeden uforvaren misligholdelse
kan føre til enorme erstatningskrav og
øjeblikkelig konkursbegæring med en
statsgaranti i halen.
Derfor bør man hyre arbejdskraft via
et selskab med begrænset ansvar (A/S,
ApS, SMBA).
Om virksomheder i vanskeligheder
Det er vigtigt at forstå at alle krav om
årsrapport automatisk bortfalder ved
konkurs.
Det er langt mere økonomisk og
legalt selv at lukke en virksomhed, selv
betale sine kreditorer en rimelig lige andel og ﬂytte alle erhvervsaktiviteter til
et SMBA selskab.
Vi anbefaler SMBA selskaber med en
indbygget vedtægtsbaseret garanti mod
tvungen konkurslukning.
Man skal undgå betalingsstandsning
for enhver pris da skifteretterne anser
en sådan som en insolvenserklæring, og
retterne stiller derefter ikke beviskrav
ved en konkursbegæring uanset fundamentet for kravet.
Det mest kendte eksempel på denne
skandaløse praksis er slagtningen af
Bøje Nielsen, uden at han eller offentligheden blev bekendt med dette vigtige
regelsæt.

Erhvervsadvokater, embedsmænd
og de ledende erhvervsorganisationer er
formentlig fuldt ud vidende om dette.
Sort arbejde kan i virkeligheden slet
ikke betale sig, og det forhindrer
desuden effektiv virksomhedsdrift
grundet unødig forvirring.
Det er meget vanskeligt med medarbejdere at vedligeholde et dobbelt dobbelt
bogholderi og den nødvendige effektive
administration.
Mange reelle fradragsmuligheder
og skattefordele ved virksomhedsdrift
går tabt.

Som I nok allerede har opdaget
har jeg valgt at opsige min stilling som sekretariatsleder hos
DKUUG pr. 31. august 2007.
For et par år siden blev jeg omdøbt til MorDKUUG!
Men som mor må man også
være rede til at slippe sine børn,
og prøve at stå på egne ben.
Det har været 10 år og 3 måneder med mange op- og nedture,
men selv om jeg til tider har
været gnaven og stresset har I
altid fundet tid til et kram, eller en sød bemærkning. Søde breve, små beskeder
på mit bord eller en blomst. Det vil jeg gerne sige jer tak for!

Kontakt information:
IP # : +45-36-965921
direkte IP telefon/telefonsvarer
IP # US: +1-337-935-0211
E-mail : eo@1base.com
Skype : ejlerottesen

Jeg vil savne mange af jer, men jeg glæder mig til at komme igen med mine nye
udfordringer.
Mange tak for en masse gode år
– vi ses derude.
Mange knus & kram
Hanne Vilmann

GENERALFORSAMLING 2006
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NYT FRA BESTYRELSE
OG UDVALG
AF KELD SIMONSEN, SEPT. 2007

Bestyrelsen
Bestyrelsen har arbejdet hårdt i den forgangne tid.
men nu er der ved at komme styr på mange ting.
Vi havde fra den gamle bestyrelse arvet en
række tunge sager. dette indbefattede en politianmeldelse. Politiet har meddelt os at de har henlagt
sagen, på baggrund af det foreliggende materiale.
Dette har vi taget til efterretning,.
En anden stor sag er en erstatningssag mod vores tidligere revisor. Vi havde på anbefaling af vores
advokat anlagt klagesag ved revisorernes disciplinærnævn for mangelfuld revision. De har nu meldt
tilbage at vores klager er afviste, hvilket vi så tager
til efterretning.
Vi har afhændet vores værdipapirbeholdning i
hedgefonde, med en rimelig gevinst, og vores værdipapirportefølge består nu kun af børsnoterede
værdipapirer, som administreres af vores bankforbindelser i Danske Bank og Jyske Bank.
Vi har lavet nye ansættelseskontrakter med vores ansatte på kontoret.
Vi har gennemgået en kritisk revisionsrapport
fra vores nye revisorer, RSMplus, og sikret at der er
implementeret en række ændringer i vores interne
forretningsgange.
Vi har udskilt KLID som en selvstændig forening,
og lavet en samarbejdsaftale med dem. Vi har lavet
udkast til samarbejdsaftaler med SSLUG og BSD-DK.
Vi har indført en procedure med en opgaveliste,
hvor vi følger opgaverne i bestyrelsen til dørs.
Ved Peter Tofts udtrædelse af bestyrelsen ﬁk vi
den på generalforsamlingen 2006 valgte suppleant,
Jon Bendtsen, til at indtræde i bestyrelsen. Dette
skete efter juridisk vurdering fra vores advokat,
Jakob Henningsen. Keld Simonsen blev ny næstformand, og formand for Administrationsudvalget, og

Kristen Nielsen blev formand for WEB-udvalget.
Vi har indkøbt en PC med linux til bestyrelse og
andre medlemmers besøg i sekretariatet.
DKUUG er blevet medlem i Dansk Standard og
den tilsvarende svenske organisation, SIS.
Vi har oprettet et nyt SPAM-udvalg, se omtale
andetsteds i dette nummer.
Jon Bendtsen har aﬂøst Peter Holm som kasserer,
idet Peter ikke vil genopstille til generalforsamlingen.
Bestyrelsen takker Peter for det store arbejde, ikke
mindst på kassererposten som Peter har udført igennem alle årene.
Det er lykkedes at få vendt en negativ stemning
i bestyrelsen til en positiv og fremadrettet stemning,
selv om det til tider har holdt hårdt. Dette skal vel
også ses på baggrund af at vi har fået afsluttet en
række tunge sager, og kommet i gang med en lang
række fremadrettede og perspektivrige initiativer. Det
er blevet sjovt igen at være med i DKUUGs bestyrelse.
Medlemsmødeudvalget
Der er blevet afholdt 6 medlemsmøder i de seneste måneder: om norsk arbejde med oversættelse
og muligt samarbejde med danskerne, om IT- og
telestyrelsens nationale center for software, om brug
af ODF-standarden i Microsoft Ofﬁce, Bruce Perens’
foredrag om Innovation goes Public, Svenne krap
med Postgresql, og Donald Axel har holdt to aftener
med hands-on kursus on programmeringssproget C.
I den kommende tid har vi fået en række spændende foredrag, kurser og arrangementer stablet på
benene:
• 12.-16. sep: EuroBSDcon tutorials og
konference
• 19. sep: Donald Axel holder hands-on kursus
om C.
• 4. okt: generalforsamling med foredrag
• 11. okt: Foredrag om SMBA med Ejler Ottesen
• 25. okt: Studiekreds om C++ med Ejler Ottesen

Og vi har mange andre spændende foredrag og
kurser under udarbejdelse! Se på DKUUGs web eller
tilmeld dig seminar@dkuug.dk for at få de nærmere
annonceringer. Vi er i gang med at lave et samarbejde
med en række foreninger for få en større udbredelse
af vores møder.
Vi laver en del videoer af møderne. Se på http://
video.dkuug.dk for nærmere info. Videoerne kan
streames. For øjeblikket har vi video af møderne om
UNIX-historie, ODF-standarden og Microsoft Ofﬁce,
Bruce Perens og postgresql..
Disse tiltag er led i en større generel strategi, hvor
vi vil forsøge at komme ud til almindelige folk, med
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foredrag af generel interesse, for at udbrede åbne
standarder og open source langt bredere end vi hidtil
har gjort. Dette er også i samarbejde med DKUUGs
marketingsudvalg. Vi vil gerne ud med open source
successer, såsom Linux, OpenOfﬁce.org, Gimp, Firefox, websider, og vi forsøger allerede nu at få spredt
budskabet bredt ved samarbejde med andre organisationer. Vi vil gerne opbygge en bank af undervisningsmateriale, med plancher og videoer, så folk ved
selvstudium kan lære at bruge programmer der opfylder åbne standarder. Og så vil vi gerne samarbejde
med fx kommuner og foreninger som Ældre Sagen
om at lave kursusmaterialer, som kan bruges til
udrulning, og videreudvikling af kurser på området.
Dette skal så følges op af artikler og indslag i pressen og TV og radio.
Vi vil også gerne støtte den mere professionelle
linje med foredrag og kurser for programmører og
systemadministratorer og netværksfolk. Der har vi så
de samme ambitioner med at kunne give materialer
til selvstudium, og gøre det let at genbruge og videreudvike kursusmaterialet. Vi har planer om en længere kursusrække om Linux, en konference om Typo3,
og diverse foredrag om forskellige programmeringssprog og -hjælpemidler.
Sluttelig har vi idéer (betyder vi ikke har nogen
forhåndsaftaler med talere endnu) om debatafte-

Bestyrelsen

Administrationsudvalget

Medlemsmødeudvalget

Bladudvalget

Standardudvalget
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ner, hvor vi tager aktuelle mere it-politiske sager op
(som vi gjorde med ODF og MS Ofﬁce-arrangementet, og med arrangementet om det Nationale Center
for Software), og måske sammen se om vi kan ﬁnde
løsninger på aktuelle problemer.
ADMinistrations-udvalget
Hanne Vilmann havde 10-års jubilæum 2. juni, som vi
fejrede med en ﬂot reception.
Vi kigger på at indsamle email og telefonnumre
på alle DKUUG-nyt-abonnenter. Se omtale andetsteds i dette nr af DKUUG-nyt.
Vi kigger på at omlægge vores software til brug
af open source.
Vi har forsøgt at indføre timerapportering for sekretariatets ansatte.
Hanne Vilmann har sagt op til d 31. aug.
Christina Sparre Andersen har sagt op til d. 30.
sept.
Vi takker dem begge for deres store og engagerede indsats i foreningen, og vi véd at mange medlemmer vil komme til at savne dem. Vi ønsker dem
hver især god vind og held og lykke med deres nye
arbejde.
Opsigelserne giver anledning til overvejelser i bestyrelsen om det er hensigtsmæssigt at have funktionær-ansatte i foreningen, og om hvordan vi så skal
få løst opgaverne.

DKUUG NYT | 155 | 2007

Blad-udvalget
Vi har fået et blad på gaden i juni, og indeværende
blad er, som du kan se, også udkommet:-)
Vi er ved at lægge gamle numre af DKUUG-nyt
op på web, foreløbig på adressen http://video.dkuug.
dk/dkuug-nyt/
Keld Simonsen er blevet ny formand for bladudvalget.
Standard-udvalget
Vi er involveret i den store krig omkring ECMA/MSstandarden OOXML. Vi er her fortaler for at vi kun
skal have en standard på området, nemlig ODF, men
at vi gerne så at speciﬁkationer fro OOXML kommer
ind i en udvidet ODF-standard.
Vi har udsendt en CD med OpenOfﬁce.org 2.2.1 til
alle kommuner i Danmark.
Vi arbejder på at overføre Linux localestandarden til ISO komiteen SC35, så vi kan revidere den. Vi
er også i gang med en del tiltag omkring tastaturer
i SC35. En teknisk rapport med oversigt - taksonomi
- over internationalisering er blevet sendt til endelig
afstemning. En standard med maskinlæsbare deﬁnitioner af tastaturer er sendt til endelig afstemning.
En revision af standarden for det kulturelle register er
påbegyndt.
Vi arbejder med procedurer i ISO, især omkring
fast-track, som benyttes ved OOXML-afstemningen.

Bestyrelsen
Bladudvalget

Medlemsmødeudvalget

Administrationsudvalget

Standardudvalget
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HVORFOR VÆRE
MEDLEM AF DKUUG?
AF JACOB SPARRE ANDERSEN

Fredag den 10. august 2007
Til DKUUG’s medlemmer:
Her til morgen har alle SSLUG’s medlemmer modtaget en invitation til et medlemsmøde i DKUUG
på mandag. Hvor stor en del af DKUUG’s medlemmer har modtaget en invitation til mødet? Jeg har
nemlig kun modtaget invitationen gennem SSLUG.
Jeg er dybt skuffet over hvor lidt bestyrelsen gør for
DKUUG’s medlemmer. Det er trods alt os der betaler
for maden til bestyrelsesmøderne.
For lidt mere end et år siden sendte jeg denne besked til den daværende bestyrelse:
Kære bestyrelse.
Jeg begynder at have svært ved at se hvordan jeg
kan forklare min chef at det er pengene værd at vi er
organisationsmedlem i DKUUG.
• Fire abonnementer på DKUUG-Nyt fås væsentlig
billigere uden at man er medlem.
• Deltagelse i DKUUG’s standardiseringsudvalg
kræver ikke medlemsskab af DKUUG.
• Det er længe siden jeg har bemærket et arrangement der kun var åbent for DKUUG-medlemmer.
Jeg håber der stadig er fordele ved at være medlem
af DKUUG.

Vores nuværende formand, Donald Axel, svarede dengang at for ham ”er DKUUG hovedsageligt et organ
til at kanalisere arbejdet for åbne standarder”. Det
er selvfølgelig meget godt, men man behøver ikke
at være medlem af DKUUG, for at arbejde med åbne
standarder i DKUUG.
Vores daværende formand skrev blandt andet at
hun ”ser dette, som en styrke - ikke en svaghed”, at
det ikke kræver medlemsskab af DKUUG at deltage i
vores standardiseringsudvalg. Det kan godt være at
det er en styrke, men jeg kan ikke se hvordan det motiverer medlemmerne til at betale kontingent.
Hun gjorde mig også opmærksom på at DKUUG
støtter Martin Willemoes arbejde med at oversætte
GNOME til dansk. Det er selvfølgelig en værdig sag,
men skal jeg virkelig rykke bestyrelsen for oplysninger
om fordelene ved at være medlem, for at høre det?
Udfordringen
Den udfordring, som hverken den daværende eller
den nuværende bestyrelse ser ud til at være i stand til
at tage op, er ganske simpelt at levere noget ekstra til
de der er medlemmer af DKUUG. Som det er nu, får
medlemmer og ikkemedlemmer så vidt jeg kan se det
alle den samme service fra DKUUG.
Kan DKUUG give sine medlemmer noget som
ikke-medlemmer ikke også kan få?
Se næste side

Jacob Sparre Andersen
Datamatikeruddannelsen ved CEUS

HVORFOR VÆRE MEDLEM AF DKUUG?
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HVAD VIL DKUUG?
AF DONALD AXEL

Svar til Jacob Sparre Andersen
Søndag d. 26 august 2007
Først og fremmest vil jeg minde om, at
DKUUG har været med til at ﬂytte nogle
grænser vedrørende åbne systemer.
Standardiseringen af Unix er foreningens oprindelige mål, og selv om der
har været og stadig er mange problemer, så er vi kommet så langt, så alle
kan se det rimelige i, at en maskine med
sit eget operativsystem ikke behøver at
være en ø i et hav uden skibe.
Men arbejdet med at formulere krav
til åbne systemer og med at formidle
fordelene ved åbne systemer, både for
virksomheder og naturligvis for den enkelte bruger, dette arbejde er langt fra
færdigt. For det første kommer der hele
tiden forbedringer og systemer, som kan
noget mere, billedbroer (pict-bridge),
I-pod, trådløse netværk, alternative behov for routing og så videre, og for alle
disse nyskabelser er der konﬂiktende
interesser; nogle ønsker markedsmonopol, andre ønsker fælles grundlag for fri
udveksling af data.
Der er i dag stadig behov for en forening, som arbejder for åbne systemer.
For tiden arbejder vi et par stykker
på at påvirke processen omkring MSOX
(DIS 29500) på en måde, som har vist
sig at have en vis betydning også internationalt. Ved at fastholde ISO på ODFformatet og en videreudvikling af dette
vil man kunne undgå mange konﬂikter
og softwareproblemer fremover. Det har
vist sig, at der i IT- og telestyrelsen var
en skandaløs sammenblanding af ODF

og en bestemt softwarepakke. Selv
om der er andre i Dansk Standard,
som ikke begår denne fejl, så er det
vigtigt, at DKUUG er med til at støtte
disse folk, så de ikke står alene overfor
en mur af misforståede standardiseringsbestræbelser. Det ser ud som om
dokumentformater i højere og højere
grad bliver et specialist-område, og at
der er mangel på akademisk arbejde
indenfor dette felt.
Det er rigtigt, at man ikke behøver at
være medlem af DKUUG for at arbejde
for åbne systemer. Jeg har selv tidligere haft mere glæde af SSLUG end
af DKUUG, men jeg er jo klar over, at
det var NBI og DKUUG, som hjalp med
lokaler og andre faciliteter, når SSLUG
havde brug for det. Derfor føler jeg
et ansvar for DKUUG og for at bevare
denne forening i en eller anden form.
Jeg har tidligere gjort rede for mine
tanker i så henseende på debatlisten,
uden at der dog kom nogen reaktioner.
Deltagelse i det såkaldte standardiseringsudvalg (jeg foretrækker at kalde
det arbejdsgruppe til fremme af standardisering) er, som Jakob skriver, ikke
betinget af medlemskab af DKUUG. Det
betyder ikke, at DKUUG er overﬂødig.
Pasning af de sager, som er opstået
p.g.a. formuen, har reelt lagt beslag på
den tid, jeg som formand har kunnet lægge i foreningen. Jeg har været
meget syg. Det har været en glæde for
mig at se, hvordan de andre bestyrelsesmedlemmer har løst mange
opgaver og fået tingene til at fungere
- bortset fra, som du meget rigtigt
påpeger, annoncering og information

af medlemmerne, som egentlig skulle
være en sekretariatsopgave.
DKUUG har brug for aktive medlemmer,
og de ﬂeste medlemmer er netop nu
enten for travle med erhverv og familie.
Måske vil der i løbet af et par år være
nogle stykker af den oprindelige
medlemsskare, som bliver pensionister, og som derfor kan lægge
mere arbejde i foreningen.

Vi trænger hårdt til en
webredaktør og til teknisk
assistance med netværk og CMSsystem. Hvis medlemmerne ikke
har tid og lyst til det, må vi enten
betale os fra det eller køre videre
på de nuværende systemer, som
jo dog har mange gode egenskaber.
Medlemmerne støtter DKUUG
og dermed standardisering. Medlemmerne skal have
ﬂere fordele
i fremtiden.
Vi vil prøve at
omlægge økonomien, så der bliver råd til at
udsende et eller ﬂere fagblade
gratis til medlemmerne.
Det har fra GF2006 væ-

ret min hensigt, at DKUUG.dk skulle
moderniseres og at der skulle være en
et kun-for-medlemmer forum, og at vores eksisterende wiki skulle udvides med
afsnit kun for medlemmer. Imidlertid
var aktiviteten på wiki.dkuug.dk begrænset, og da vi ikke har en dedikeret
web-redaktør, så har dette ønske måttet
vente.
Angående annoncering af møderne
er det vigtigt, at man er på seminar-listen; tilmelding via link til mail-lister,
til/framelding, på dkuug.dk forsiden.
Vore annoncering var ude her tidligere
end på SSLUG -announce og andre steder. Vi opfatter det egentlig som en stor
fordel at kunne sprede budskaberne via
SSLUG-announce, men selvfølgelig får
medlemmerne direkte besked.
DKUUG har dårlige erfaringer med
afholdelse af arrangementer, som udelukker ikke-medlemmer, men vi vil ikke
desto mindre se, om der er grundlag
for afholdelse af møder om fx. SQL-ledger, hvortil kun medlemmer har gratis
adgang.
Endelig skal det nævnes, at det er
DKUUG-medlemmer, som er enerådende i udvalgsarbejdet i NET, Bladudvalg
o.s.v. Selv om fx. Udvalget til Fremme
af Standardisering (STD) er åbent for
alle interesserede, så er det kun DKUUG
medlemmer, som tegner foreningens
holdning.
Men man behøver jo ikke at være
medlem af en interesseorganisation
fordi det skal kunne betale sig. Man kan
gøre det, fordi man vil give økonomisk
støtte til et arbejde, som man går ind
for. Ved at tilføje sit navn til medlemslisten giver man større vægt til foreningens formål.
HVAD VIL DKUUG?
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LINUX ANNOYANCES FOR GEEKS

AKTIVITETSKALENDER 2007

Linux Annoyances for geeks af
Michael Jang, udgivet af O’Reilly &
Associates, ISBN 0-596-00801-5

APRIL

AF KENNETH GEISSHIRT

Da jeg modtog bogen “Linux Annoyances for geeks”
blev jeg aldeles forundret. Hvad skulle jeg med en
bog om irritationsmomenter ved Linux - for Linux
kan jo blandt andet alt og fungerer jo godt både som
styresystem til desktop- og serverbrug. Ja, faktisk
blev jeg nok en smule irriteret over en bog med en
- for mig - provokerende titel.
Nu er der i titlen en lille tilføjelse som kan opbløde det lidt. Netop “for geeks” gjorde mig interesseret
og jeg begyndte at læse.
Bogen er - som langt de ﬂeste bøger - opdelt i kapitler. Forfatteren har opdelt bogen i 11 kapitler. De første ﬁre kapitler tager udgangspunkt i desktopbrug af
Linux. For mange Linux-brugere står du ofte i det dilemma, at du har valgt et desktopmiljø, f.eks. GNOME,
men gerne vil bruge et program fra et andet, f.eks.
KDE. Michael Jang tager godt fat i dette problem og
kommer med en række gode og praktiske
løsningsforslag. Bogen har et langt og grundig afsnit
om Firefox og især om ikke-frie plugins til Firefox,
herunder Java. Eftersom de danske banker i stor stil
benytter Java i deres netbanker, kan du læse, hvordan
du slipper af med BankOS (aka Windows). Desværre
er kapitel 4 upræcist, da kontorapplikationerne udvikles meget hurtigt lige nu. Forfatteren har ikke kunne
forudsige, hvad OpenDoc-formatatet og de politiske
vinde har medført.
Desktopbrug af Linux efterfølges af tre kapitler
om installation, opstart og kerner. I de sidste to år er
der sket et skifte i hvilke computere både virksomheder og private mennesker køber. Idag overstiger
salget af bærbare salget af stationære computere.
Samtidig har Linux fået bedre understøttelse af bærbare computere - nok forbi ﬂere open source-udviklere har købt bærbare! Derfor er det godt at læse en
samlet gennemgang om Linux og bærbare computere. Bogen viser sig rigtigt at være “for geeks” i ka-

pitlet om kerner. Du er vel ikke en rigtig Linux-bruger,
før du har prøvet at bygge din egen kerne? Men så
mange ting kan gå galt - personligt har jeg mange
gange har “kernel panic” ved boot. Heldigvis har
bogen mange herlige tips til at undgå disse panics.
Endvidere er der i bogen en masse gode detaljer om,
hvordan det er muligt at komme i kontakt med data
på ﬁlsystemer fra Microsoft.
De resterende kapitler henvender sig mere til
systemadministratorer. Linux-distributioner er bygget omkring pakke-formater, primært RPM og DEB.
Michael Jang har en meget grundig gennemgang af
pakke-systemerne og især værktøjerne til at håndtere
f.eks. installation af pakker. En af de mest irriterende
ting ved Red Hat og SuSE er det cirkus, der altid er
med afhængige pakker. Bogen kommer med ﬁnde
løsningforslag (hint: yum eller apt-rpm).
Bogen er ikke fokuseret på en bestemt distribution, og langt de ﬂeste af forfatterens løsninger
gennemgås da også i Red Hat/Fedora, SuSE Linux og
Debian. Michael Jang nævner dog, at hans favoritdistribution er baseret på Red Hat, så det er nok naturligt, at han har ﬂere bemærkninger omkring Red Hat/
Fedora end de andre. Eftersom GNOME er det valgte
desktopmiljø for mange distributioner i dag, synes
jeg også, at forfatteren har ﬂere kommentarer om
GNOME end KDE, selvom han behandler KDE grundig
nok. Desværre ﬁnder jeg bogen en smule mærkeligt
struktureret. For eksempel diskuterer forfatteren Firefox under webbrowsere, men Konqueror under ﬁle
managers. Det betyder, at jeg fandt bogen mangelfuld, indtil jeg kom et eller to kapitler videre. Samtidig ﬁnder jeg det besynderligt at bruge kapitel 5 på
at diskutere Linux-distributioner - personligt ville jeg
indlede kapitel 1 med den dikussion.

MAJ
JUNI

JULI
AUGUST
SEPTEMBER

12.
28.- 29.
30.

Bestyrelsesmøde
Nordic Perl Workshop
Klubmøde med Axel Bojer

07.
31.

Bestyrelsesmøde
Klubmøde om Nationalt Center for software

01.
04.
26.

Åbent hus 14-17
Sommertur til ZOO
Klubmøde om ODF i MS word
Klubmøde om DR og åbne standarder

21. - 28.

TheCamp

28.
28.

Bladmøde
Klubmøde om

12. - 13.
14. - 15.
16.
25.

EuroBSD Tutorial
EuroBSD Konfrence
Tur til legoland
Klubmøde om

19

Jeg vil anbefale bogen til alle som kommer fra Windows-verdenen og skal til at bruge Linux. Eller til de
læsere som er i gang med at konvertere Windowsbrugere til Linux-brugere og gerne vil have svar på
rede hånd, når en bruger kommer og siger, at Linux er
noget l..t forbi han f.eks. er nødt til at reboote for at
få CD’en ud.
AKTIVITETSKALENDER 2007
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