Referat af DDHF’s Generalforsamling onsdag den 29. april 2015 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 2014/2015
Foreningens fremtidige aktiviteter
Regnskab for det forløbne regnskabsår
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Indkomne forslag
Valg
Evt.

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og bestyrelsesmedlemmer ca. 30 medlemmer.
Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen, præsenterede bestyrelsen og motiverede valg af
advokat Peter Hesselholt 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 30.april 2014, på nær én dag et helt år siden. Regnskabet, som
generalforsamlingen skal godkende, følger som vi plejer kalenderåret og vedrører altså hele året
2014. Beretningen for det forgangne år følger skabelonen fra forrige år, men når vi ser tilbage, er
der trods alt sket en hel del.
Medlemsstatus:
Vi har pt. 381 personlige medlemmer samt 12 firmamedlemmer, hvilket er en mindre stigning fra
sidste år, idet vi har måttet sige farvel til flere, som ikke havde betalt deres kontingent. Sekretær og
kasserer har igen i år holdt fint styr på administrationen af medlemmer og kontingentindbetalinger.
Det er vi glade for og siger dem tak for arbejdet.
Vi er glade for vore 2 nye firmamedlemmer, og byder dem velkommen. Hvis der er nogen, der har
gode kontakter, vil vi da meget gerne have flere firmamedlemmer også. Det kunne være flot med
mere end 400 medlemmer hvoraf 15 er firmamedlemmer.
Velkommen til alle nye medlemmer. Det er rart for os, at mange bakker op om at bevare data- og ithistorien i Danmark.
Specielt til de nye medlemmer skal jeg sige, at foreningens egne publikationer er gratis for
medlemmerne – i er velkomne til at forsyne jer. Vi sælger et par andre publikationer til fordelagtige
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priser. Medlemmer kan købe DVD’er fra vore arrangementer for 100 Kr. De er også til salg her i
aften, og der er mere end 30 forskellige at vælge imellem.
Igen i år vil jeg opfordre medlemmerne til at bidrage ved at skrive indlæg på vores Wiki. 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>” som kun medlemmer kan se. Senere i aften skal jeg vise
noget nyt, der er på vej i wiki’en, hvor medlemmerne også er meget velkomne til at bidrage.
Arrangementer for medlemmerne:
Der er siden sidste generalforsamling afholdt 7 medlemsarrangementer:
- PAXNET, et dansk pakkekoblet netværk
- 25 år med Dataarkæologi i Danmark
- Digitalisering af Ingeniøren, gulnede tidsskrifter, der er en del af vor kulturarv
- Da værdipapirerne blev papirløse, VP projektet i 1980-83
- Historien om DSI Tekst fra 1984-1999
- Comal fylder 40 år, et dansk programmeringssprog’s historie
- Den digitale Signatur fra ”Dybkjærrapporten” til NemID
Efter sidste generalforsamling hørte vi endvidere om de aktuelle projekter og arbejdet med Olivetti
Programma 101 og Philips PTS6000.
Øvrige mødeaktiviteter:
Bestyrelsen har holdt 3 ordinære møder lige som sidste år og kommunikeret en del indbyrdes pr.
mail.
Her på Tapeten har der i år været rigtig mange grupper og enkeltpersoner på besøg til foredrag,
rundvisninger og en snak. Vi har haft besøg af DTU Diplom Ballerup, nordiske deltagere fra
HiNC4 konferencen, Danmarks Tekniske Museum, SAMDATA, Radioklubben på Tapeten,
Ballerup Rotary, Forlaget Audio Media, ØSS-samarbejdet, FE samt af E-studerende fra DTU. Flere
medlemmer har på privat basis lavet rundvisninger, og det er man meget velkommen til som
medlem.
I forbindelse med en DOXBIO filmpremiere, har vi holdt åben kælder. Der kom dog ikke mange på
besøg den aften. Fra det store udland har Henk Stegeman fra Holland været her igen og sammen
med Jørgen Bøgvald arbejdet videre på vores IBM S/3. Et tredje besøg bliver nødvendigt for at få
diskene operationelle igen. Endvidere har vi haft besøg af en schweizisk samler på udkig efter en
PDP/8. Han ville meget gerne købe vores eksemplar, men det er naturligvis ikke til salg.
Vi har i forskellige sammenhænge også været ude af huset på besøg, blandt andet på Stevnsfortet
igen. Endvidere har vi som vanligt deltaget i Teknologihistorisk Forenings årsmøde, denne gang i
Hobro og omegn.
Christian Gram har holdt foredrag i HITEK, IDA Historisk Teknologi, om Regnecentralens gyldne
år med mere end 100 tilhørere. Formanden har deltaget i et orienteringsmøde om projekt SARA –
det kommende, nye statslige it-system til samlingsregistrering og -administration.
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.
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Vi har efterhånden et godt udstyret værksted/laboratorium, hvor man kan pusle med de gamle
systemer, man nu har lyst til at arbejde med. Vi kan godt være flere endnu, og der er også stadig
praktiske opgaver, der skal løses.

COMAL jubilæet i 2014/2015
40 året for Comal blev fejret på behørig vis lørdag den 28.februar. Mere end 100 medlemmer og
gæster var mødt frem og hørte indlæg om Comal samt hyggede sig med de kørende systemer i
kælderen. En stor tak til alle, der medvirkede til, at det blev en god dag. En speciel tak til Erling
Schmidt for det fine hæfte til dagen og til Ebbe Christoffersen for alt det historiske forarbejde, men
også til alle, der knoklede for at få de mange systemer op at køre med forskellige versioner af
Comal. Det var et imponerende arbejde. Vi vil arbejde videre med at få suppleret historien om
Comal, og bl.a. skal vi have lagt mere materiale fra selv dagen på wiki’en.
Samarbejder i Danmark:
Gennem flere år har foreningen deltaget i det forberedende arbejde til HiNC4 konferencen, der blev
afholdt i august 2014 på ITU. Christian Gram har været primus motor i forarbejdet og sammen med
Per Rasmussen fra ITU også i konferencens gennemførelse. I forbindelse med konferencen har vi
været aktive på flere områder, bl.a. med opstilling af tidslinien i centerhallen på ITU og med
regnskabsføring. Små 20 af deltagerne besøgte, som tidligere nævnt, samlingen her i lokalet. Selve
konferencen blev en succes med ca. 75 deltagere og en lang række af interessante indlæg. Også
efterfølgende er der ydet en stor indsats med udarbejdelsen af ”proceedings”. Disse vil øvrigt
udkomme i bogform på Springer Verlag midt i maj måned. Medlemmer vil kunne købe bogen her i
foreningen til en favorabel pris. Tak til Christian for det store arbejde med konferencen.
Vi har indledt samarbejde om gensidig deltagelse i medlemsmøder med Dansk IT’s seniorgruppe.
De første arrangementer er afholdt, hvor medlemmer fra begge organisationer har deltaget. Det
håber vi kan bidrage til, at vi får styrket arbejdet med at få bevaret den danske it-historie.
Post og Tele museet samarbejder vi fortsat med, og vi har holdt møde med deres ny direktør, Jane
Sandberg. Museet skal i løbet af indeværende og næste år flytte til nye lokaler i den gamle
postbygning på Østerbro ved Trianglen. Samtidig skal deres udstilling fornys, og der var på mødet
en positiv holdning til et fremtidigt og udbygget samarbejde.
Koldkrigsmuseum Stevnsfort (en del af Kalklandet, Østsjællands Museum) har inviteret os til en
snak om, hvordan vi kan fortsætte samarbejdet.
Danmarks Tekniske Museum arbejder på en særudstilling om ”at skrive tekst”. Vi har givet tilsagn
om at bidrage med at få forskellige tekstbehandlingssystemer til at fungere igen, således at
publikum selv kan prøve, hvordan tekstbehandling var før hen. Endvidere er der interesse for at låne
nogle af vore effekter til udstillingen.
Ballerup kommune stiller fortsat faciliteterne her og på Møllen til rådighed for os, og det er vi glade
for. Det er meget ideelle forhold for vore aktiviteter, og vi håber det gode samarbejde kan fortsætte.
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Foreningens digitale tilstedeværelse:
Hjemmeside og Wiki er fortsat vores primære kanaler, men mere er på vej. Ihærdige sjæle har
registreret 2/3 af vores bogsamling i det frit tilgængelige system ”Library Thing” som er velegnet til
formålet. Der er fine visnings- og søgefaciliteter og meget andet. Prøv selv:
https://dk.librarything.com/catalog/Datahistorisk/datahistoriskbibliotek .
Donationer/gaver til museet:
Vi har igen i år modtaget mange effekter af forskellig art fra privatpersoner og firmaer.
En stor tak for, at I har været med til at bevare effekterne og historien for eftertiden. Alle nye
donationer bliver registreret i vores database og vil kunne ses på wiki’en herefter.
Én donation fortjener særlig omtale. Vi modtog i februar fra Niels G. Gravesen i Varde et ”Binært
Kugleur” – et mekanisk vidunder, som Niels har arbejdet mange år på at lave til os. Historien bag
er, at vores tidligere formand, Jørgen Bjerregaard, ønskede at Niels skulle lave et sådant ur til det
kommende museum, efter at de var kommet i kontakt i 2005. Niels havde fattet interesse for det
binære talsystem og syntes, at det kunne demonstreres i praksis ved at lave et ur, hvor timer og
minutter vises i dette talsystem. Første udgave af uret blev bygget i fyrretræ i år 2000, mens det ur,
vi nu har fået overdraget, er bygget af Azobe træ (i øvrigt fra Korsør færgehavn). Det er noget af det
hårdeste træ der findes. Resultatet er meget fornemt, og vi er rigtig glade for uret.
Afrunding:
Jeg runder beretningen af med, som formand at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen inkl.
suppleanter og til de mange andre, der i årets løb også har ydet energiske indsatser.
Også en tak til alle personlige medlemmer, donatorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag
støtter arbejdet med at bevare og formidle datahistorien.

Ole Stangegaard spurgte om nyt vedr. museumsbygning.
Finn Verner Nielsen svarede, at planerne om et eget fysisk museum ikke er realisable pt. bl.a. fordi
vore undersøgelser har vist, at det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig driftsøkonomi. I stedet
prøver vi på at markere os gennem samarbejde med andre museer. Se senere under ”Fysisk
datamuseum”.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter:
Kommende medlemsmøder
Sammen med HITEK, IDA Historisk Teknologi, holder vi i efteråret et foredragsarrangement med
Horst Zuse, søn af den tyske pioner Konrad Zuse. Det bliver den 12. november i Ingeniørforeningen
på Kalvebod Brygge.
HITEK kommer i øvrigt også på besøg 2 gange i maj, hvor medlemmer vil fortælle om nogle af
restaureringsprojekterne, og hvor vi vil vise rundt i samlingen.
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Af andre mulige emner har vi tanker om at lave et arrangement om Supercomputere og måske
invitere flere af foredragsholderne fra HiNC4 til at gentage deres indlæg her hos os. Andre ideer til
kommende medlemsarrangementer er velkomne.
Foreningens it-systemer
1. Hjemmesiden
Vi fik ikke, i året der gik, igangsat en udvidet brug af hjemmesiden som en ny kanal til at
indsamle og bevare den danske datahistorie. Der skal nok blive en lejlighed til at gøre et nyt
forsøg på dette ved en senere lejlighed.
2. Wiki
Genstandsregistrering af effekter i samlingen foregår i en SQL database med en række
oplysninger. Der er pt. mere end 825 effekter registreret.
Vi vil gerne gøre de fleste af disse registreringer tilgængelige for et bredere publikum, og
derfor er vi i gang med at lave en wiki-side for hver effekt med et udvalg af de registrerede
oplysninger. Læg mærke til, at det vil gøre det muligt for medlemmerne at tilføje
supplerende information til de basale oplysninger i databasen.
Fysisk datamuseum
Sidste år omtalte vi dialogen med ledelsen for DTU Ballerup Campus, og denne dialog fortsætter vi
med henblik på at afdække, om der i fremtiden skulle være muligheder for et samarbejde, hvor vi
kunne komme til at præsentere udvalgte dele af samlingen.
Mere kortsigtet er nok et udbygget samarbejde med Post og Tele museum, hvor man er i gang med
at udarbejde et nyt museumskoncept.
Afslutningsvis skal jeg nævne, at vi arbejder på at kunne sende en eller flere danske computere til
det store museum ”Computer History Museum” i Mountain View, Californien. Det har vist sig ikke
at være muligt at skaffe en GIER eller en RC4000, så nu går tankerne i retning af en RC8000
maskine og en RC2000 strimmellæser.

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Regnskabet for 2014 blev, i kasserer Mogens Stranges fravær, præsenteret af Poul Testmann.
Til regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen til generalforsamling i henhold til vedtægterne,
blev nævnt følgende kommentarer: Mindre kontingentindtægt fra personlige medlemskaber har
delvis årsag i stigende restancer, som der nu er taget hånd om. Renteindtægter af bankindeståender
anses for tilfredsstillende i lyset af de ekstremt lave forrentningsmuligheder. En væsentlig andel af
posten ”drift” omfattes af omkostningen til vor ansvars- og tingskadeforsikring. Udgiften til
medlemskab af andre foreninger er primært kontingentet til paraplyorganisationen ODM Organisationen af Danske Museer. Størrelsen af foreningens aktiver i form af bankindestående,
anser bestyrelsen for rimelig og passende, bl.a. som stødpude til at kunne deltage i evt. kommende
større arrangementer f.eks. udstillingsvirksomhed.
Regnskabet blev uden kommentarer fra tilhørerside godkendt med akklamation.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2015, dvs. 200 kr. årligt for individuelle medlemmer,
2000 kr. for firmamedlemmer og 5000 kr. eller mere for særligt udvidet firmamedlemskab.
Det i dagsordenpunktet nævnte indmeldelsesgebyr har aldrig været satsbestemt og aldrig anvendt.
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Forslaget blev vedtaget.
Ad. 6 Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Ingen forslag fra bestyrelsen heller.
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: Finn Verner Nielsen, Mogens Strange, Mogens Kjær, Poul Testmann, Christian
Gram og Erik Lorenz Petersen.
De to suppleanter Ole Nørgaard Nielsen og Anders Vind Ebbesen var på valg. Begge var villige til
genvalg og blev genvalgt.
De to revisorer Leif Jepsen og Henrik Jørgensen var begge villige til genvalg og blev valgt.
Revisorsuppleanten Peter Sørensen var villig til genvalg og blev valgt.

Ad. 8 Eventuelt:
Bent Scharøe Petersen efterlyste specifikke radiorør fra DASK. Det blev foreslået, at efterlysningen
bringes på vor hjemmeside.
Poul Bernt Jensen foreslog, at man optog emnet om ”År 2000-skiftet edb-mæssigt” til debat. Det
gik jo efter sigende ganske smertefrit, men hvilke problemer var der egentlig, og hvordan blev de
løst? Der efterlyses dokumentation af væsentlige problemstillinger. Emnet blev registreret som
relevant til nærmere undersøgelse og velegnet til kommende foredrag i foreningen.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.44.
Formanden takkede dirigenten for dennes ledelse af forsamlingen.
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