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Orientering fra
bestyrelsen
Det blev besluttet på årets generalforsamling
at forsyne en del af foreningens hjemmeside
med et fælles brugernavn og password. Den
”lukkede afdeling” på hjemmesiden skal be
nyttes til f.eks. slides fra faglige aftener, hvor
foredragsholderen ikke ønsker disse lagt ud i
fuld offentlighed.
Bestyrelsen holder arbejdsdag d. 12’te de
cember, hvor hjemmesiden vil få en tiltrængt
oprydning. Det fælles brugernavn og pass
word vil blive distribueret til medlemmerne
med det første datalogbrev i det nye år.
En spritny arbejdsgruppe så dagens lys på
generalforsamlingen. Det er Studenternet
værksgruppen, som vi forventer os rigtig me
get af. Hvis du vil vide hvad det går ud på så
læs bestyrelsens oplæg andetsteds i dette
brev. Gruppen har pt. 4 medlemmer, og der
er god plads til flere. Send evt. en mail til
studenternettet@datalogforeningen.dk.
Desuden blev to arbejdsgrupper slået sam
men til én, dvs. bestyrelsen og bladgruppen
er nu én og samme gruppe.
Vi siger velkommen til Eric Kressel som nyt
medlem af bestyrelsen og desuden velkom
men til Maibritt Kerner som nyt medlem af
stormødegruppen.
Og hermed ønsker
bestyrelsen alle
foreningens med
lemmer god jul og
godt nytår.
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Et par stemningsbilleder fra stormødet. Der
var ca. 50 deltagere til dagen. Som det fremgår er stormødetrøjerne anno 2010 meget
synlige.

Datalogforeningen
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Lodtrækning
Bestyrelsens beretning
Regnskab 1.09.2009 – 31.08.2010
Kontingent og budget
1.09.2010 – 31.08.2011
F. Valg af bestyrelse, revisorer
og suppleanter
G. Udvalgsberetninger, nedsættelse af
Stormødeforberedelsesgruppe og andre
grupper
H. Eventuelt samt diskussion

A. Valg af ordstyrer og referent
Jan Mølgaard blev valgt som ordstyrer.
Joan Jensen blev valgt som referent.

B. Lodtrækning
Lars Kjærulff, Marianne Larsen og Dag
Helstad vandt ved lodtrækning en flaske spi
ritus, som de traditionen tro gavmildt delte
med alle fremmødte.

C. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af
Karsten Bank Petersen:
På baggrund af diskussionen på sidste års
Stormøde har vi besluttet at stoppe udgivel
sen af Datalogbladet i sin gamle form. Vi
vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at gå
helt ovre til elektronisk kommunikation lige
nu.
Vi har derfor opfundet de nye Datalogbreve,
som er et fleksibelt koncept med en række
fordele:
• Velegnet til en løbende overgang til mere
og mere elektronisk kommunikation.
• Hurtigere produktionstid, så vi hurtigt kan
orientere om fx faglige aftner.

•M
 ere overskueligt og relevant for læserne.
• Meget mindre stressende for Bladgruppen.
Bladgruppen har i det forløbne år i praksis
arbejdet som en delmængde af bestyrelsen.
Baseret på de 2 foregående punkter foreslår
vi, at Bladgruppen slås sammen med besty
relsen. Dvs. at bestyrelsen fremover redigerer
og administrerer det nye Datalogbrev.
Vores hjemmeside er blevet teknisk opgrade
ret og har fået et mere moderne udseende.
Nu mangler en indholdsmæssig opgradering,
som bestyrelsen vil gå i gang med i decem
ber (hvis den bliver genvalgt). Vi vil lægge
Datalogbreve på hjemmesiden beskyttet af
kodeord. Vi vil få vores leverandør af redige
ring af Datalogbreve til at foretage opdaterin
ger på hjemmesiden.
Vi arbejder på en indsats i forhold til de stu
derende. Vi vil foreslå en "Studenternet
værksgruppe", som vil tilbyde de studerende
at komme ud at se "rigtige" dataloger og "rig
tige" arbejdspladser. Vi vil desuden foreslå en
"Forårssymposium" gruppe, som skal afholde
en dag, hvor studerende kan møde "gamle"
dataloger.
Vi har haft et lille fald i medlemstallet. Vi
håber at de nye Datalogbreve, en opgraderet
hjemmeside og de foreslåede initiativer i for
hold til de studerende vil give flere nye med
lemmer og give mindre frafald.
Der er afholdt 3 faglige aftner og 1 "socialt
arrangement".
Der er udgivet 2 Datalogblade og 2 Datalog
breve.
Der er udgivet 1 lønstatistik.
Der er afholdt 1 Stormøde.
Bestyrelsen har holdt 3 møder.
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D. Regnskab
01.09-2009 – 31.08.2010
Birger Nielsen fremlagde regnskabet.
I forhold til budgettet har der været bespa
relse på porto og trykning af datalogbladet
pga. omlægning fra Datalogblade til Datalog
breve.
Der har ikke været udgifter på posten ”Rej
selegater”. Denne post kan bl.a. anvendes til
bidrag til rejser, hvis modtageren til gengæld
vil skrive et indlæg i Datalogbladet.
Ligeledes har der heller ikke været udgifter
til studieture, men posten bibeholdes i regn
skabet, som en reminder om at det er en
aktivitetsmulighed.

E. Kontingent og budget
01.09.2010 – 31.08.2011
Birger Nielsen fremlagde budget.
Budget blev vedtaget og kontingentet er
uændret.
Det var følgende kommentarer til budgettet:
a) Giv mulighed for at medlemmerne kan
fravælg at få papir tilsendt. I stedet kan
man få tilsendt Datalogblade mm. elektro
nisk, eller få en notifikation om at der er
nyt på Datalogforeningens hjemmeside.
Derved vil foreningen kunne spare porto
og trykning svarende til ca. 8.000 kr. pr.
Datalogblad.

b) B
 rug evt. flere penge på udenlandske
foredragsholdere til Faglige aftener.
c) R
 eklamer på hjemmesiden for åbne arran
gementer på universitetet. Gerne med
RSS-feed.

F. Valg af bestyrelse, revisorer og
suppleanter
Bestyrelsen består fremover af:
• Birger Nielsen
• Karsten Bank Petersen
• Marianne Larsen
• Birthe Hestbæk
• Anders J. Andersen
• Peder Chr. Nørgaard
• Eric Kressel
Peder Chr. Nørgaard, Eric Kressel indtræder
som nye medlemmer af bestyrelsen.
Revisorerne blev genvalgt:
• Jan Mølgaard
• Kurt Kirkedal
Revisorsuppleant blev genvalgt:
• Peter Ørbæk

G. Udvalgsberetninger, nedsættelse
af Stormødeforberedelsesgruppe
og andre grupper
Størmødeforberedelsesgruppen
Gruppen har planlagt dagens arrangement,
og har allerede gang i planlægningen af tema

Robotten Nao bliver vist
frem. Det er svært at se
på billedet, men Nao
kan både danse, vinke,
gå og rejse sig op fra
liggende position.
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for næste års stormøde. Maibritt Kerner ind
træder som nyt medlem i gruppen.
• Astrid Ørbæk
• Jan Møller Jensen
• Birthe Hestbæk
• Jan Holdam
• Maibritt Kerner
Bladgruppe
Bladgruppen har i årets løb udgivet to Data
logblade og to Datalogbreve. Bladgruppen er
nu nedlagt og lagt sammen med bestyrelsen.
Web gruppen
Gruppen har i årets løb arbejdet med den
nye hjemmeside.
Web gruppen består uændret af:
• Kell Sønnichsen
• Birger Nielsen
• Christian Lynbech
• Peter Ørbæk

• Steffen Enni
• Niels Damgaard
• Morten Grouleff
Studenternetværksgruppe
Bestyrelsen forslag om at nedsætte to nye
grupper ’Studenternetværksgruppe’ og
’Forårssymposium’ blev fremlagt af Marianne
Larsen.
På mødet blev det besluttet at samle de to
grupper til en ny gruppe ’Studenter-net
værksgruppen’.
Gruppens mål er at skabe initiativer, der kan
skabe relationer mellem de studerende og
virksomheder. Både for at hjælpe de stude
rende med at få et netværk, og for at virk
somheder kan profilere sig i forhold til po
tentielle nye medarbejdere. Målet er også
derigennem at få flere nye yngre medlemmer
af foreningen.
Den nye gruppe består af:
• Marianne Larsen
• Eric Kressel
• Dag Amund Helstad
• Christian Lynbech

Fagligaften gruppen
Gruppen har arrangeret tre faglige aftener.
Jakob Kristensen indtræder som nyt medlem
i gruppen:
• Birger Nielsen
H. Eventuelt samt diskussion
• Anders J. Andersen
Der var ingen emner til eventuelt.
• René Schalburg
• Peter Juhl
• Jakob Kristensen
Birthe studerer en robot med
kamera. Den kan f.eks. benyttes
Statistikgruppen
som ekstra hjemmehjælper hos
Gruppen består uændret af:
ældre, der er rimeligt friske.
• Christian Lynbech
• Kell Sønnichsen

Længst til venstre en
robot, der kan made
patienter. Billedet i midten giver anledning til
etiske overvejelser.
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Oplæg fra bestyrelsen
i forbindelse med forslag til nye undergrupper
ved Generalforsamlingen 2010
Bestyrelsen er på de foregående generalfor
samlinger blevet bedt om at se på, hvordan
foreningen kan gøre noget mere for de stu
derende.
Der har tidligere været snak om at et par af
foreningens medlemmer skulle stille med
reklamer ved universitets fredagsbar. Det er
der (heldigvis) ingen der har gjort.
Men har de studerende overhovedet noget at
bruge Datalogforeningen til ? Ja, det mener
vi faktisk at den har:
Foreningen har én meget unik ting at tilbyde
de studerende, nemlig et netværk af en mas
se erhvervsaktive dataloger, der tilsammen er
beskæftiget indenfor et bredt spektrum af
faget. Men hvordan gør vi dette netværk
levende og aktivt ?
Vi tror at det faktisk kan gøres meget enkelt.
Og ved at koordinere med foreningens øv
rige aktiviteter, kan Datalogforeningen ende
med at blive attraktiv at være medlem af
mens man læser.
Bestyrelsens forslag har arbejdstitlen
”Med far på job” går i al sin enkelhed ud
på følgende:
På foreningens web opretter vi en ”dating”
side, hvor de foreningsmedlemmer, der har
lyst til at være en del af netværket, skriver 2
ord om sig selv og deres job (i generelle
vendinger). En studerende (der er medlem
af foreningen) kan nu via denne ”dating”
side kontakte datalogen og efter aftale møder
den studerende op på det pågældende data
logs arbejdsplads. Herefter bruger den stude
rende og datalogen 1-2 timer sammen, hvor
der bliver snakket om arbejdsopgaver og evt.
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om hvilke andre opgaver, der løses i det på
gældende firma af dataloger. Den studerende
bliver vist rundt på stedet og får i det hele
taget et indtryk både af jobbet, firmaet samt
en personlig relation til den pågældende da
talog. Alt dette sker naturligvis efter aftale
med datalogens arbejdsgiver. En studerende
kan sagtens komme på besøg hos flere for
skellige dataloger, ligesom flere studerende
kan slå sig sammen og besøge den
samme datalog.
Desuden skal foreningen i løbet af
foråret afholde et arrangement
med arbejdstitlen ”forårssympo
sium”. Dette skal være et heldags
arrangement specielt med sigte på
studerende, der snart er færdige
(samt selvfølgelig foreningens andre
medlemmer). Arrangementet må ger
ne afsluttes med spisning. I løbet af
dagen får en hel række dataloger hver
½ time til at fortælle den undrende
forsamling om deres erfaringer med
arbejdslivet. (Måske skal det ikke
være påkrævet, at være medlem af
foreningen for at kunne deltage i
dette forårssymposium.)
Derudover har faglig aften gruppen
tanker om at holde en faglig aften
med en form for erhvervsvejleder
som aftenens gæst (Anders ved mere
om dette). Dette vil også være uhyre
relevant for de studerende, der snart er
færdige.
Ovenstående aktiviteter gør det muligt for de
studerende at få en vide, inspiration samt

nogle personlige relationer, som de ikke
uden videre kan erhverve sig i andre sam
menhænge.
Derfor foreslår foreningen at der oprettes
2 nye arbejdsgrupper:
• En studenternetværksgruppe
• En forårssymposiumsgruppe
Studenternetværksgruppen får til opgave at
få konceptet på plads, få fat på dataloger
som har lyst til at få besøg på jobbet, kon
takte de relevante virksomheder, gøre re
klame på Uni (her kan vi gøre brug af
Karina Svanborg) samt gøre hjemmesiden
klar med mulighed for ”dating” og følge op

i startfasen. Når det først er sat i søen, bør
det køre nogenlunde af sig selv. Bestyrelsen
stiller med 1 medlem til Studenternetværks
gruppen. 2-3 medlemmer skal derudover
rekrutteres ud af den øvrige medlemsskare.
Forårssymposiumsgruppen skal planlægge
og styre afholdelsen af forårssymposiet. Vi
kan muligvis også få hjælp til dette via
Karina Svanborg. Vi foreslår at symposiet
holdes i april måned, men overlader alle
beslutninger til gruppen, når den er befol
ket. Medlemmer til forårssymposiumsgrup
pen søges.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Tilmelding til PBS
Datalogforeningen er tilmeldt PBS og ser meget gerne
at man betaler sit kontingent på denne måde.
Man tilmelder sig ved at gå i banken med de relevante
oplysninger:
PBS nr: 01237519 · Debitorgr: 01653
Medlemsnr: det 8 cifrede nummer,
som står på kuverten over modtageradressen.
Som en gulerod trækkes der hvert år lod om
2x3 flasker god rødvin mellem
1. allerede tilmeldte medlemmer
2. ret nytilkomne PBS betalende medlemmer
Tilbudet gælder også studerende.

Datalogisk Institut · Åbogade 34 · 8200 Århus N
www.datalogforeningen.dk
info@datalogforeningen.dk
blad@datalogforeningen.dk

