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Beretning HITEK 2017 / 2018 

 

Der har siden sidste årsmøde den 21.februar 2017 været afholdt 9 foredrag og 5 rundvisnin-

ger 

   

2017 

21.februar Teknologi i en Verden af Magi – middelalderen og dens opfindere 

16.marts Internettets historie i Danmark – Fra Grønne Grise til MobilePay 

   4.april Julius Thomsen: En dansk kemikers liv og virke 

   2.maj Landbrugsmaskinindustrien i Danmark 

  17.maj Besøg på Skibsteknisk Laboratorium, Lyngby 

 

  11.september Minareten ved Svanemøllen i samarbejde m/ Golden Days 

 14.september Rundvisning på Musikmuseet 

  26.september Fra det mekaniske ur til det mekaniske verdensbillede 

  10.oktober Rundvisning på Politimuseet 

  25.oktober Da værfterne lukkede 

  14.november Danmarks kystradio: ”Fra gnistsenderen i Blåvandshuk til dansk 

radioindustri 

  11.december Spillekortenes historie 

 

2018  

16.januar Historien om Hedeselskabet 

  7.februar Rundvisning på Musikmuseet 

  

I alt 14 arrangementer med tilsammen 747 deltagere, hvilket skal sammenholdes med 

2016-tallene: 15 arrangementer med tilsammen 796 deltagere 

2015-tallene: 16 arrangementer med tilsammen 641 deltagere 

2014-tallene: 15 arrangementer med tilsammen 757 deltagere, 

2013-tallene: 14 arrangementer med tilsammen 675 deltagere og  

2012-tallene: 14 arrangementer med tilsammen 483 personer.  

 

 

Igen har HITEK haft et særdeles flot fremmøde. Der har været mellem 29 og 96 deltagere ved 

foredragene, og ved rundvisningerne har der været et pænt fremmøde – endda venteliste.  

 

I 2017 skete der nogle ændringer i vores forpligtigelse over for Københavns Region. 

 

For det første forpligtigede vi os til at opnå et deltagerantal på 500 (450 i 2016 og de 

foregående år), og fik derfor bevillingen forhøjet fra 95.000 kr. til 105.000 kr.  

 

For det andet blev vi af IDA pålagt at flytte mødetidspunktet fra 16.00-18.00 til 16.30-18.30. 

Derfor fandt bestyrelsen – bl.a. på grund af tidligere tilbagemeldinger – det for nødvendigt at 

servere en sandwich i pausen. Udgiften til disse sandwich beløb sig til 25.000 kr. for resten af 

2017. KøbenhavnsRegion bevilgede denne ekstra udgift, hvorfor den samlede bevilling for 

2017 blev på i alt 130.000 kr. 

 



I 2017 har vi samlet haft et deltagerantal på 747, d.v.s. knapt 50% mere end det lovede. 

Udgiften har i alt været 127.824 kr. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af den digitale folder om Ingeniørernes Danmarkshistorie fik 

HITEK en bevilling i 2017 på 50.000 kr. Her er der brugt 52.969 kr. 

 

Af den samlede bevilling på 180.000 kr. er der i alt brugt 180.793 kr.  

 

Der er med udgangen af 2017 345 medlemmer (2016: 306 medl. og 2015: 244 medl.).  

 

Derudover bevilgede IDA sidste år 50.000 kr. til udbredelse af kendskabet til projektet 

”Ingeniørernes Danmarkshistorie”. I 2017 er der brugt ca. 15.000 kr. til dette formål. 

 

På den organisatoriske side vil jeg fremhæve fire forhold: 

 

1. 

Annonceringen af HITEK’s arrangementer ved udsendelse af et halvårs-program til de 345 

medlemmer, en reminder-mail 8-10 dage før et arrangement finder sted samt omtale i den 

mail, som Københavns Region udsender 2 gange om måneden fungerer fortsat perfekt. Hver 

gang, der sendes ud, afspejler det sig inden for få timer i tilmeldingerne til det aktuelle 

arrangement. Bestyrelsen finder ikke behov for yderligere tiltag i forbindelse med 

annoncering af arangementer. 

  

2. 

Ved den elektroniske evaluering af arrangementerne får vores foredragsholdere og selve 

arrangementerne som helhed gode bedømmelser (ml. 8,0 og 9,8). Der er relativ få kritiske 

vurderinger, Flytning af starttidspunktet med ½ time er der tilfredshed med, ligesom der også 

er tilfredshed med sandwich-bollen i pausen. Enkelte bemækninger om, at der ikke er 

laksesandwich nok samt at der burde være et større udvalg af interessante ølmærker kan vi 

ikke gøre noget ved. 

 

Som noget nyt er der nu fri kaffe ad libitum ved møderne. Denne service kan ikke fravælges, 

når der lejes lokale. Det koster os med ca. 750 deltagere 19.000 kr. om året. Denne ekstra 

udgift søger vi KøbenhavnsRegion om at få dækket. 

 

3. 

Nu er de sidste sider af årgang 2006 blevet digitaliseret, således at den digitale udgave af 

Ingeniørtidsskrifterne nu er komplet for perioden 1892 – 2006 med ca. 325.000 sider, hvilket 

man har kunnet læse på bagsiden af INGENIØREN. 

 

4. 

Så har HITEK igen skiftet netværkssekretær pr. 15.januar 2018. Det er Sylvie Chambelland, 

som fysisk sidder i København. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne for en fantastisk opbakning omkring vore arrange-

menter, og også tak til bestyrelsen for et som altid godt, inspirerende, diskuterende samt 

hyggeligt samarbejde i det forløbne år, Der skal også på dette sted lyde en tak til vores 

afgående sekretær Anne-Mette Bach, der altid har været parat til at hjælpe, når der opstod 

uventede situationer. Og så selvfølgelig velkommen til Sylvie Champelland. Jeg glæder mig 

til samarbejdet. 

 

Og hermed vil jeg slutte min beretning. 

 

Klaus Thiesen                                                                                                     21.februar 2018 


