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1. Valg af dirigent 

John Cederberg blev valgt med akklamation 

 

2. Årsberetning 

Formanden Klaus Thiesen forelagde den vedlagte årsberetning, der denne gang, grundet 

Covid-19 pandemien, omfatter en halv sæson, svarende til tiden 13. september 2021 – 21. 

februar 2022. Årsberetningen blev godkendt.  

 

3. Fremlæggelse af HITEK’s økonomi  

Corona har medført aflysninger, alligevel har HITEK haft 584 deltagere og udgifter på 

131.089 Kr. i 2021, men dog ikke nok til, at forpligtigelsen på 750 deltagere med budget-

bevillingen 185.000 Kr. opfyldes. Ikke benyttede midler tilbageføres imidlertid til IDA. 

Økonomien fremgår af årsberetningen. 

 

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år 

HITEK forventer samme forpligtigelse/bevilling for 2022 som i 2021. Herudover er der 

bevilliget 75.000 Kr. gennem KUR til fejring af HITEK’s  25-års jubilæum den 17. marts 

2022, der skal fejres ved et udvidet arrangement i Kongressalen med foredrag og udgivelse 

af et jubilæumsskrift, der vil blive uddelt ved arrangementet. Desuden vil HITEK være vært 

ved en reception med buffet. Der vil også blive mulighed for at se en udstilling om Charles 

Ambt, som man også kan læse om i jubilæumsskriftet. Jubilæumstemaet, der vil sprede sig 

hen over året, er ingeniører, der har gjort en indsats, hvis betydning har været unik for 

samfundsudviklingen, men hvis navne i dag er gået mere eller mindre i glemmebogen. 

Temaet starter i dag (21. februar) med foredrag om Holger Hammerich.  

 

Formanden kunne berette, at det aflyste foredrag 13. januar afholdes i efteråret 2022 

 

Medlemstallet er fortsat stigende. I 2015 var der 244 medlemmer og primo 2022 er det 

vokset til 673.  Se evt. årsberetningen for nærmere detaljer.  

 

Der var diskussion vedrørende konsekvenser/sanktioner af manglende fremmøde foranledi-

get af et spørgsmål fra salen. Formanden havde berettet, at HITEK ’s erfaring med tilmeld-

tes fremmøde er, at ca. 90% møder op. Derimod var det et stort problem, at til de to rund-

visninger på Københavns Bymuseum var der kun mødt 15 hhv. 8 op, især fordi der er 

deltagerbegrænsning på eksterne besøg, her på 20. I princippet kunne HITEK derfor have 

sparet et besøg. Synspunkter fra salen var, at det ikke var pænt gjort over for museet, 
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indførelse af strafgebyr på 200 Kr. eller no-show deltagergebyr på 50 Kr. Næstformand 

Palle Sørensen skar igennem debatten med at slå fast, at det reelt ikke er et problem, idet der 

opereres med overbooking, og at HITEK ikke har ressourcerne til at kontrollere manglende 

fremmøde. John Cederberg nævnte, at man måske burde skelne mellem interne og eksterne 

arrangementer. 

  

5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde 

Intet at berette.  

 

6. Orientering om digitaliseringsprojektet – Status for Ingeniørernes 

Danmarkshistorie, september 2021- februar 2022 

Palle Sørensen berettede, at Ingeniørernes Danmarkshistorie nu er en velafrundet helhed. I 

2021 har HITEK, takket være en donation fra Louis-Hansen Fonden, kunnet gennemføre en 

markant tilføjelse til tidsskriftsamlingen i form af fire teknologihistorisk vigtige tidsskrifter 

som Industriforeningen udgav i perioden 1838 til 1898. HITEK har selv finansieret færdig-

gørelsen af digitaliseringen af ”Polyteknikeren” samt nogle meget centrale bogværker.  

 

HITEK nedsætter en følgegruppe bestående af et eller flere medlemmer af HITEK’s 

bestyrelse og eksperter udefra, som skal foretage en faglig vurdering af forslag til 

udvidelser, der måtte komme.  Følgegruppen nedsættes, fordi Ingeniørernes Danmarks-

historie fra nu af kun udvides, hvis der dukker bøger eller tidsskrifter op af en så væsentlig 

karakter, at værket absolut må med. Beslutningen er foretaget af HITEK i samråd med 

Teknologiens Mediehus og projektets ildsjæl Erik Lyngsø-Petersen.  

 

I økonomisk henseende er HITEK ansvarlig for at finde dækning for de udgifter der måtte 

være forbundet med eventuelle udvidelser og opdateringer af Ingeniørernes Danmarkshisto-

rie. Mediehuset fortsætter med at hoste og vedligeholde det digitale arkiv Ingeniørernes 

Danmarkshistorie og sikrer, at det vil være tilgængeligt for alle på adressen 

ing.dk/danmarkshistorie. Mediehuset skal fortsat varetage regnskabsfunktionen for 

Ingeniørernes Danmarkshistorie. 

 

Jens Brendstrup spurgte om indholdsvedligeholdelsen 23/24 ville medtage nye vigtige ting. 

Palle Sørensen svarede, at der ikke medtages nye ting efter 1950 på grund af vanskeligheder 

forbundet med Copyright.  

 

Dirigenten nævnte, at der stadigvæk er problemer med Google-søgning på Ingeniørernes 

Danmarkshistorie. Næstformanden slog fast, at søgning stadigvæk er nødt til at foregå på 

selve sitet, dog er Mediehuset opmærksom herpå.  

 

7. Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Valg af formand 

Klaus Thiesen blev genvalgt med akklamation. 

 

 

 

http://ing.dk/danmarkshistorie
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