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Referat af DDHF’s Generalforsamling onsdag den 19. april 2017 kl. 19.30  

 

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

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 2016/2017 

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 udover dirigent og bestyrelsesmedlemmer ca. 30 medlemmer. 

 

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

Christian Gram som dirigent.  

 

Ad.1 Valg af dirigent: 

 

Christian Gram blev valgt til dirigent.  

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

samt beslutningsdygtig.  

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: 

 

Indledning:  

 

På vegne af bestyrelsen i Datahistorisk Forening aflægger jeg som jeg plejer beretning dækkende 

aktiviteterne siden sidste generalforsamling afholdt den 27.april 2016. Regnskabet, som 

generalforsamlingen skal godkende, følger som vi plejer kalenderåret og vedrører altså hele året 

2016. Det har igen været et begivenhedsrigt år for os, præget af arbejdet med at finde bedre 

udstillings- og arbejdsforhold efter ændringerne i lokalesituationen her på Tapeten. Vi må erkende, 

at pladsen her i lokalet på Tapeten er så trang, at det påvirker vore aktiviteter og muligheder i 

negativ grad. Der bør og skal derfor ske forbedringer, hvilket jeg kommer tilbage til.  

 

Medlemsstatus: 

 

I året der gik, har vi for første gang haft en svag tilbagegang i medlemstallet. Vi har pt. 396 

personlige medlemmer (mod sidste år 399) samt 12 firmamedlemmer (sidste år 13). Der er kommet 

15 nye personlige medlemmer til, men afgangen har altså været lidt større. Når der ikke er kommet 

flere til, hænger det nok sammen med det mindre antal arrangementer, som vi har været i stand til at 

gennemføre.  

Der har ikke været den store afgang pga. kontingentforhøjelsen vedtaget sidste år. 

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 mail-adresse – det vil lette 

deres arbejde væsentligt.  
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Vi er glade for vore nye firmamedlemmer og byder dem velkommen. Vi vil stadig gerne have flere 

firmamedlemmer – hvis der er nogen i forsamlingen, der kan hjælpe os hermed, vil vi blive rigtig 

glade. Vi er stadig tæt på at nå vores mål om 400 personlige og 15 firmamedlemmer.  

  

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 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. Medlemmer kan købe DVD’er fra vore arrangementer for 

100 Kr. De er også til salg her i aften, og der er mere end 35 forskellige at vælge imellem.  

 

Nuværende lokaleforhold for foreningen: 

 

Som nævnt tidligere er vi meget pressede på pladsen her i lokalet, og mange ting er ikke kommet 

fornuftigt på plads endnu. Det tager lang tid at møblere om, når pladsen er trang, og det er svært at 

få plads til at udstille det, vi gerne ville, fornuftigt. Så noget skal der ske inden så længe. Det er ikke 

blevet bedre af, at vi her for nylig måtte tømme og flytte de langs bagvæggen til skydebanen 

opstillede reoler. Væggen var ikke konstrueret korrekt og skulle sikres mod fugt i gulvet. Reolerne 

er nu tilbage, hvor de stod før, og tilbageflytningen til reolerne er i gang. Vi døjer også stadig med 

fint støv over alt fra opførelsen af væggen i sin tid. Vi har dog fået afklaret, at kommunen ikke har 

aktuelle planer om at ville disponere over hele lokalet her. Hvis sådanne planer skulle opstå igen, 

forventer vi naturligvis, at kommunen respekterer det opsigelsesvarsel på 12 måneder, som vi har i 

den skriftlige aftale om anvendelsen af lokalet her på Tapeten.   

 

På sidste generalforsamling orienterede jeg om, at vi ville køre vore ca. 110 paller med effekter til 

fjernlageret på Stevns, når det midlertidige lejemål i Glostrup udløb. Det gik ikke sådan. Vi fik 

mulighed for at flytte pallerne til en lagerhal i Taastrup i stedet, og det er vi meget glade for. 

Pallerne står også her under fine forhold, og vi kan få adgang til dem efter behov. Til fjernlageret på 

Stevns har vi kørt en hel del ældre systemer, der tidligere stod her på Tapeten samt diverse andre 

ting. Hen over vinteren har vi foretaget klimamålinger i 3 af de 6 rum på det uopvarmede fjernlager. 

De viser ikke overraskende, at luftfugtigheden er for høj, og vi overvejer forskellige løsninger for at 

bringe fugtigheden ned på et acceptabelt niveau.  

 

Vi har stadig lokaler i kælderen på Møllen i Ballerup, hvor vi har vores PC samling. Også her er 

luftfugtigheden til tider alt for høj. Indtil vi får bedre plads i lokalet her, må vi nok leve med den 

situation.   

 

De nødvendige aktiviteter i forbindelse med lokaleændringerne har givet os ekstraordinære 

omkostninger i 2016 og vil nok også gøre det om end i mindre omfang i 2017.  

    

Arrangementer for medlemmerne: 

 

Der har siden sidste generalforsamling været 7 arrangementer for medlemmerne, heraf 2 i 

samarbejde med hhv. Dansk IT’s Seniorklub og HITEK: 

 

- APL – de første 50 år 

- Gratis loppemarked på Tapeten for medlemmerne 

- LEC – en markant dansk it-profil 

- DATACO – historien om it-succesen 

- Kvinder i Edb og It – medlemmer fortæller 

- Cybercrime – Nationalt Cyber Crime Center (DIT) 

- Internettets historie i Danmark (HITEK) 
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Vi har lavet DVD’er fra vore egne arrangementer, så hvis der er nogen, der ikke kunnet deltage, har 

de mulighed for at se DVD’en. 

 

Efter sidste generalforsamling fortalte Christian Gram, Poul-Henning Kamp og undertegnede om, 

hvordan vi registrerer samlingerne i foreningen og orienterede om aktuelle aktiviteter på dette 

område.   

 

Øvrige mødeaktiviteter: 

 

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 5 ordinære møder. 

 

Som i tidligere år har der også i år været grupper og enkeltpersoner på besøg til præsentationer, 

rundvisning og en snak. Vi har haft besøg af medarbejdere fra ENIGMA – Museum for Post, Tele 

og Kommunikation -- samt softwarefirmaerne MaCOM og Air Support. HTX Gymnasiet 

Sukkertoppen i Valby (der har fokus på naturvidenskab, teknologi og kommunikation) kom forbi 

med en 2.G klasse på studieretningen Computer Science. Ved et åbent hus arrangement her på 

Forenings- og Frivilligcenteret Tapeten fik vi besøg af omkring en snes Ballerup borgere, der fik set 

samlingen og prøvet nogle af de gamle computerspil. 

 

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

medlem. Kontakt os bare, hvis det skal være uden for de normale tidspunkter.  

 

Vi har i forskellige sammenhænge været ude af huset på besøg, blandt andet har Christian Gram 

holdt foredrag om ”Den teknologiske udvikling set i et historisk perspektiv” i Zonta Roskilde, hvis 

tema for årets arrangementer er “Digitalisering – udvikling og anvendelse”. 

Zonta Roskilde er en afdeling af den internationale Zonta organisation for kvinder med 

ledelsesansvar.  

 

Jeg har selv besøgt et privat computer museum i Sverige, Dalby Dator-museum, 15 km nord for 

Strängnäs (75 km vest for Stockholm). 

 

De faste torsdagsaftener her på Tapeten er velbesøgte. Alle er naturligvis velkomne. Der er gerne 

omkring 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: 

 

Samarbejderne med Dansk IT’s seniorgruppe og IDA – Historisk Teknologi, HITEK -- er fortsat i 

årets løb og fungerer godt til gavn for alle parter. Vi er glade for at kunne fortsætte dette 

samarbejde.  

 

Vi fortsætter også samarbejdet med ”ENIGMA Museet” på Østerbro og laver i fællesskab et 

arrangement i juni måned om Colossus – den specialiserede computer som englænderne byggede i 

Bletchley Park under anden verdenskrig. Mere om det senere.   

 

Til Koldkrigsmuseum Stevnsfort har vort energiske medlem Nico de Jong færdiggjort et 

fjernskriver projekt til deres store tilfredshed. Der er udarbejdet en fin manual og arbejdes stadig på 

at få nogle krypto systemer til at fungere igen. 
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Sammen med Ballerup Ungdomsråd deltog foreningen i legetøjsmessen Cph Toy Fair, der blev 

afholdt her på Tapeten i marts måned. Vi havde opstillet et antal maskiner med retro computerspil, 

og der var stor søgning. 

 

Vi er, som nævnt sidste år, blevet opfordret og inviteret til at deltage i et innovationscenter, 

InQvation, som Niels Zibrandtsen gennem firmaet Zibra er ved at etablere i Taastrup området. Vi 

har med Zibra og deres arkitekter drøftet forskellige lokalemæssige ideer med henblik på at etablere 

en tæt relation mellem innovationscenteret og vores aktiviteter. Arkitekterne har besøgt os her og 

samarbejdet er forløbet godt. Under punkt 3 på dagsordenen vil jeg vende tilbage til status for 

projektet, som vi efter flere drøftelser med de aktive i foreningen har besluttet at gå videre med. Det 

er nogle meget spændende muligheder, der tegner sig for foreningen.   

 

Andre aktiviteter 
 

Der er naturligvis arbejdet med mange ting her i lokalet i året der gik. Specielt vil jeg her nævne, at 

Bent Scharøe har arbejdet ihærdigt med at skaffe og montere de rigtige typer af radiorør i vores 

panel fra DASK. Det viste sig ikke helt enkelt at få fremskaffet rørene, men det lykkedes. Tak for 

alle donationer i den forbindelse og tak til Scharøe for arbejdet.    

 

Arbejdet med at registrere hele vores bogsamling er tilendebragt med ”overbibliotekar” Gram i 

spidsen. Der er ikke plads til mange flere bøger på hylderne, men det overvejes at flytte deciderede 

manualer til en anden placering i lokalet. Vi vil være mere kritiske med at indlemme bøger i 

samlingen. Vi vil koncentrere os især om (a) danske edb-bøger og (b) udenlandske edb-bøger, der 

er blevet standard- eller kult-værker. 

 

 

Donationer  

 

Som i tidligere år har vi modtaget en del effekter af forskellig art fra privatpersoner og firmaer. Jeg 

kan her kun nævne nogle af de større donationer. Fra firmaet EL-FI Data i Fredericia en stor 

mængde både udstyr og dokumentation (EL-FI står for ”Elektroniklæreres Fælles Indkøb” og blev 

grundlagt i 1975).  Fra Statens Arkiver bl.a. udstyr til produktion og test af CD-ROM’er. Fra en 

privatperson en hjemmebygget bogscanner. Fra en anden privatperson en imponerende samling af 

mere end 2000 PC-spil fra midt firserne og frem til ca. år 2000 samt et omfattende materiale om 

UniComal. Vi er i fuld gang med at gennemgå og registrere både Comal materialet og spillene. 

 

En stor tak dog 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 har muliggjort, at vi har kunnet fortsætte vores 

aktiviteter her i lokalet.  

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. 
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Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter: 

 

Kommende medlemsmøder  

 

Næste medlemsmøde her i lokalet bliver efter planen torsdag den 18.maj, hvor vi vil vise gamle 

film fra foreningens arkiver. I samarbejde med ENIGMA museum afholder vi hos dem en 

foredragsaften den 22.juni 2017, hvor den internationalt anerkendte Turing ekspert Jack Copeland 

vil holde et indlæg (på engelsk) om Colossus computeren. Det bliver helt sikkert en spændende 

aften, hvor vi kommer til at høre, hvordan det lykkedes folkene fra Bletchley Park at knække koden 

i de tyske Lorenz SZ-maskiner. 

 

Andre kommende aktiviteter 

 

Der er tanker om at få lavet en række interviews med personer, der har haft betydning på den ene 

eller anden måde for den danske datahistorie. Om det bliver til små videofilm eller en bog ved vi 

ikke, men vi kan håbe på, at projektet lykkes.  

 

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

virksomheder gennem tiden med samt deres produkter. Det er et af vore medlemmer, som så småt 

er ved at gå i gang, men han vil gerne arbejde sammen med en eller to mere om opgaven. 

 

Vi regner med at markere 60 året for DASK den 13.februar 2018. Hvordan det kommer til at foregå, 

ved vi endnu ikke. Forslag er velkomne.  

 

 

Fremtidige rammer for et Datamuseum 

 

Som nævnt tidligere, er vi blevet inviteret til at deltage i Zibra’s InQvation innovations-center i 

Høje Taastrup. Vi kender endnu ikke de præcise vilkår for at kunne deltage, men muligheden er så 

interessant, at bestyrelsen (efter at have konsulteret de torsdagsaktive i foreningen) har besluttet at 

respondere positivt og arbejde videre med sagen sammen med Zibra. 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 i det innovationscenter, som Zibra har under opbygning. 

 

Vi har i årets løb afstemt Zibra’s forventninger til et samarbejde med vores egen formåen, og der er 

god overensstemmelse. Modellen svarer godt til det vi har ledt efter – nemlig at kunne etablere et 

datamuseum ind i nogle rammer, hvor andre er med til at finansiere den daglige drift, og hvor der i 

øvrigt kommer mange mennesker, der vil kunne få glæde af udstillinger og formidling. 

 

Zibra er lige flyttet ind i et nyt domicil på Erik Husfeldts Vej nr. 7 i Høje Taastrup, og det er på 

denne adresse, at InQvation centeret skal ligge. 

 

Problemstillingen for os er, at den nuværende bygning ikke er stor nok til at kunne rumme et 

passende stort datamuseum sammen med Zibra’s medarbejdere og InQvation centeret. Der 

planlægges med en udbygning af faciliteterne, og her har vi fået tilsagn om at kunne komme med. 

Det vil kunne give helt optimale forhold og mange spændende muligheder. Vi ser frem til den 

fortsatte dialog med såvel Zibra som deres arkitekter. 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 
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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 lidt højere end 

foregående år og på renteindtægten, der stammede fra en nu afsluttet og pænt forrentet hensættelse, 

som desværre ikke kan forlænges på tilsvarende vilkår. På udgiftssiden blev især omkostningen til 

flytteprojekt og lokaleleje fremhævet. Det er poster der fremover påregnes i denne størrelsesorden 

og som i 2016 har medført et negativt årsresultat. 

På spørgsmål om hvordan disse sidste omkostninger fordelte sig på engangs- eller løbende 

omkostninger, oplyste formanden at de løbende omkostninger skønnes til omkring 60K kr./år for de 

nuværende engagementer. 

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 alle villige til genvalg. De blev valgt med akklamation. 

Suppleant Ole Nørgård Nielsen var villig til genvalg og blev valgt med akklamation. 

Suppleant Henrik Hinding var villig til genvalg og blev valgt, ligeledes med akklamation. 

De to revisorer Leif Jepsen og Henrik Jørgensen var begge villige til genvalg og blev valgt. 

Revisorsuppleant Peter Sørensen var villig til genvalg og blev valgt. 

 

 

Ad. 8 Eventuelt: 

 

Der var ingen der ønskede ordet til dette punkt. 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.40. 

 

Formanden takkede dirigenten for dennes ledelse af forsamlingen. 

 

 
 


