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Beretning HITEK 2018 / 2019 

 

Der har siden sidste årsmøde den 21.februar 2018 været afholdt 11 foredrag og 6 rundvisnin-

ger 

   

2018 

21.februar Den Transiranske Jernbane 

13.marts 106 års deskriptiv geometri i Danmark 

  5.april Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888 

19.april Besøg på RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ungdomskultur 

   7.maj 175 års landmålingsundervisning i Jægersborg Dyrehave 

 17.maj Udstillingen ”Smartphonemania” på Danmarks Tekniske Museum. 

 

12.september The Iron Bridge 

13.september Rundvisning i Vilhelm Lauritzen’s Lufthavnsterminal i Kastrup 

13.september Den Transiranske Jernbane (afholdt i Aarhus) 

19.september Da Christian d. 3. forsøgte at styre vejtrafikken. Introduktion af nye 

transportteknologier. 

  9.oktober Fra sporvogne til letbaner 

17.oktober Om sporvogne og by-trafik. Besøg på Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm 

12.november Overvågningens historie – fra Enevældens spionage til den digitale 

masseovervågning 

  6.december Ejderkanalen, nogle pakhuse og et fyrtårn på Anholt – om to ingeniørbrødre 

fra 1700-tallets Danmark og deres værk. 

 

2019  

  9.januar MÅNEN – fra den indre verden til det ydre rum 

16.januar Diplomati på et teknologisk grundlag 

 5.februar Arup og Utzon – to åndsbeslægtede danske pionerer – rundvisning i DAC 

  

I alt 17 arrangementer med tilsammen 1122 deltagere, hvilket skal sammenholdes med 

 

2017-tallene: 14 arrangementer med tilsammen 747 deltagere 

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 ovenud flot fremmøde. Der har været mellem 39 og 248 deltagere ved 

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

 

I 2018 forpligtigede vi os overfor KøbenhavnsRegion til at opnå et deltagerantal på 700 og 

fik dertil en bevilling på 180.000 kr. Grunden til den store forhøjelse af bevillingen fra 

130.000 kr. i 2017 til 181.400 kr. (der har været 1.400 kr. i indtægt) 2018 skyldtes 

udelukkende, at der serveres sandwich i pausen, hvilket deltagerne i det store og hele har  



 

 

 

været tilfredse med. I 2018 endte vi med som sagt med at få 1123 deltagere, d.v.s. 60% mere 

end det lovede. Udgiften har været på i alt 213.871 kr., d.v.s. 18% mere end bevilget 

 

Der er med udgangen af 2018 401 medlemmer (2017: 345 medl., 2016: 306 medl. og 2015: 

244 medl.).  

 

På den organisatoriske side vil jeg fremhæve fire forhold: 

 

1. 

Annonceringen af HITEK’s arrangementer ved udsendelse af et halvårs-program til de 401 

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 arrangementer. 

  

2. 

Ved den elektroniske evaluering af arrangementerne får vores foredragsholdere og selve 

arrangementerne som helhed gode bedømmelser (ml. 7,6 og 9,5). Der er relativ få kritiske 

vurderinger. Desværre kan vi se, at ikke-faglige bemærkninger (for store sandwich, ikke nok 

gløgg, bedre æbleskiver) påvirker bedømmelserne i negativ retning. Endvidere er der stadig 

medlemmer, der ved bedømmelserne ikke har opdaget at 1 er den dårligste karakter.  

 

3. 

Den digitale udgave af ”Ingeniørernes Danmarkshistorie” er, som omtalt i INGENIØREN den 

1.februar 2019, blevet suppleret med 10 ingeniørbøger. 

 

  1) Den polytekniske Læreanstalts Kandidater 1829-1902 
  2) Den Polytekniske Læreanstalts Kandidater 1829 - 1929 
  3) Dansk Civilingeniørstat 1956 
  4) Dansk Civi1- og Akademiingeniør stat 1971 
  5) Danske Teknika og deres Kandidater gennem 50 år 
  6) Povl Vinding: Dansk teknik gennem 100 år (1939) 
  7) Jubilæumsskrift udgivet af DIFs afd. for Nordjylland (1917-1947) 
  8) 75 år med dansk teknik 
  9) Ingeniørkrønniken, Teknikumingeniørerne igennem 100 år 
10) De ansete Mænds Fagforening, Dansk Ingeniørforening 1892-1992  
 

 

 

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,  

 

Og hermed vil jeg slutte min beretning. 

 

Klaus Thiesen                                                                                                     19.februar 2019 


