
Datalogforeningen 
Generalforsamling 6/11 2021, 16.00 – 16.50 

A) 
Valg af ordstyrer og referent:  
Ordstyrer: ChrisAan Lynbech 
Referent: Ulla Jørgensen 

Forslag Al ændring af dagsorden. Punkt G flyOes som det første punkt. 
Forslaget vedtages. 

G) 
Lodtrækning: 
ChrisAan Lynbech foretager lodtrækning ved at ”tælle Al 2” og udpege en vinder. 
Vindere 
Claus Riber 
Niels Olof Bouvin 

B)  
Bestyrelsens beretning: 
Der har ikke været akAviteter 
Der har været mange planer, men ingen af dem er blevet Al noget. 

C) 
Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. september 2020 Al 
31. august 2021: 
Der har ikke været opkrævet konAngent i 2021 
Foreningen har derfor ikke længere PBS abonnement på medlemmerne. 
Bestyrelsen har diskuteret, om det er et eAsk dilemma, at man opkræver konAngent fra 
medlemmer, som man ikke længere har en email adresse på. 
Konklusion, at det er folks eget ansvar, og at problemet nu er løst ved, at man ikke opkrævede 
konAngent i 2021 og at abonnementet derfor er blevet ophævet. 

Der har været udgiZer Al  
løn Al Birger,  
løn Al Michael  
Datalogforeningens website. 
Stormøde gruppens middag 

Stormødet havde et posiAvt resultat fordi 4 personer indbetalte Al stormødet 2020, som ikke blev 
a^oldt. De har ikke krævet pengene retur. 

Af regnskabet ses det, at det koster ca 36000 kr at holde foreningen kørende uden arrangementer. 
Egenkapitalen er blevet reduceret. 
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Der har været problemer med at etablere en digital signatur mm. 
Datalogforeningens vedtægter er vigAge for aZaler med banken. 
Vedtægterne er fra 1984, de indeholder det som bankerne godtog dengang. 
AZalen med banken dengang blev lavet med den filial som dengang lå på Paludan Møllers vej. 

Peder ChrisAan har flere gange forsøgt at modernisere vedtægterne. 
Foreningen er på god fod med banken 
Foreningen har fået posiAve renter (ca 415 kr) Man er ikke klar over hvorfor vi ikke betaler negaAve 
renter. 

Regnskabet  godkendes. 

Budget: 
BudgeOet indeholder stormøde, faglige aZener med honorar + bidrag Al studerende som ønsker at 
rejse ud for at studere et emne. 
BudgeOet er baseret på et uændret konAngent. 
KonAngentet er 250 kr for kandidater. 

D)  
Fastlæggelse af konAngent for perioden 1. september 2021 Al 
31. august 2022, samt fastsæOelse af budget for samme periode: 
KonAngent opkræves i februar. 
Der stemmes om 2 forslag Al konAngent (for kandidater): 

- 0 kr 
- 250 kr 

Det blev vedtaget, at konAngent for det kommende år er 250 kr for kandidater, 
fuldAdsbeskæZigede og udlandsmedlemmer, 10 kr for studerende og 60 kr for abonnenter og 
pensionister. 

E) 
Valg af bestyrelse, revisorer og suppleant(er) 

Eksisterende bestyrelse: Birger Nielsen, Dag Amund Helstad, MaibriO Kerner og ChrisAan Lynbech 
Bestyrelsen modtog genvalg og blev genvalgt 

Eksisterende revisorer: Kurt Kirkedal, Jan Mølgaard 
Revisorerne modtog genvalg og blev genvalgt 

Suppleant: 
Astrid Meldgaard Ørbæk blev valgt 

F) 
Udvalgsberetninger, nedsæOelse af ny stormødeforberedelses- 
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gruppe, og andre grupper: 

Stormødegruppen: 
Stormødegruppen har arrangeret stormødet med en række gode foredrag. 
Stormødegruppen har været ude at spise. 
Alt planlægning af stormødet har foregået online. 

Faglig aZen gruppen: 
Der har ikke været akAviteter. 
Peter Juhl har modtaget forslag Al faglige aZener, de vil blive a^oldt når det er ”Corona 
forsvarligt”. 
Birger gør opmærksom på at man ikke har kunnet låne lokaler et stykke Ad da der er tale om 
offentlige udlån. 

NedsæOelse af grupper: 

Stormøde gruppen: 

Medlemmer:  
Astrid Meldgaard Ørbæk 
Holger Jepsen 
ChrisAan Lynbech 
MaibriO Kerner 
Jan Møller Jensen 

Alle er villige Al at fortsæOe, og der var ingen nye, som meldte sig. 

Faglig a/en gruppen: 
Medlemmer: 
Peter Juhl 
Birger Nielsen 

Begge er villige Al at fortsæOe, og der var ingen nye, som meldte sig. 

Forslag Al nye grupper: 
ChrisAan Lynbech foreslår at der kan opreOes Hobby grupper. 
Medlemmer af en hobby gruppe skal mødes en gang om måneden Al f.eks pizza og øl og en hobby. 
En hobby kunne f.eks være at lave apps Al mobil telefoner. 
Fordelen ved at have en gruppe skulle være at man tager afsted og Allader sig at fokusere. 
Birger foreslår at foreningen kan betale f.eks kits, sensorer mv 

Brainstorm på emner Al hobby grupper: 
Mobile apps / No-Code 
Smart Home 
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Raspberry Pi 
Retro CompuAng 
LoRaWAN 
WordPress 
Open Space group medlemskab 
AI / Maskin læring 

Bestyrelsen undersøger hvordan grupperne kan etableres 

H)  
Eventuelt, samt almindelig diskussion. 

Bestyrelsen opfordres Al at undersøge om studerende/kandidater fra ”IT og Product Design” skal 
kunne melde sig ind. 

Ordstyren takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluOet. 
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