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Aktivitetsprogram for IDA IT 

 

1. halvår 2020  

 

Her kan du se de mange spændende arrangementer, som IDA IT udbyder i det kommende 

halvår. Find mødested under hvert enkelt arrangement. 

 

Sidst i programmet kan du se, hvordan du melder dig til arrangementerne samt læse mere 

om IDA IT. 

 

Januar 
 

Workshop: Android: Introduktion til Android-udvikling 
Onsdag 15. januar, kl. 16:00-19:00, København 
 

Arr.nr.  

334575 

En introduktion til, at komme i gang med udvikling af native apps i Android-miljøet. Vi 

starter fra bunden men går hurtigt frem, sådan at vi når både Java- og Kotlin udvikling. 

Foredragsholdere: Jacob Nordfalk, Lektor ved DTU & Anton Rydahl, teaching assistent 

ved DTU 

Arrangør: Finn Gustafsson, IDA IT 

 

Tag dit eget Big Data Lab med hjem 
Mandag 20. januar, kl. 16:00-19:00, København 
 

Arr.nr.  

334405 

Kom i gang med Big Data uden et stort arbejde med at sætte et miljø op. Du bliver 

introduceret til en Big Data løsning, der både kan køre i skyen og på din egen PC – og du 

bliver introduceret til nogle værktøjer, så du kan lege videre derhjemme. (Husk PC) 

Foredragsholder: John Aasted Sørensen, Lektor ved DTU & Jacob Nordfalk, Lektor ved DTU 

Arrangør: Karsten Bormann, IDA IT 
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Change detection in polarimetric synthetic aperture radar 
(SAR) image data 
Thursday January 23, at 16:00-18:00, Copenhagen 

 

Arr.nr.  

334579 

 

Based on an omnibus test statistics in the complex Wishart distribution we detect change in 

a time series of polarimetric synthetic aperture radar data. We give several examples with 

data from the airborne EMISAR and space-borne Sentinel-1 and Radarsat-2. 

Speakers: Henning Skriver, Deputy Head of DTU Space, Allan Aasbjerg Nielsen, 

Associate professor at DTU, & Knut Conradsen, Professor emeritus at DTU 

Organizer: Finn Gustafsson, IDA IT 

 

Introduction to Google Flutter app-builder 
Monday January 27, at 16:30-18:30, Copenhagen 

 

Arr.nr.  

335002 

 

We invite you to create your very first app with Google's cross-platform framework - 

Flutter. Find out just how easy it is to get started with app development with Flutter.  

After the codelab, you'll have a simple app working on both Android and iOS.  

Speakers: Martin Løseth-Jensen, Student App Developer at Adapt A/S 

Organizer: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

Introduktion til GNU GCC 
Mandag 27. januar, kl. 17:00-19:00, Aarhus 

 

Arr.nr.  

334703 

Hvordan GNU GCC er opbygget, en introduktion omkring funktionaliteten i GNU GCC 

compileren. En tre-delt forklaring: fra specifikt programmeringssprog til generisk 

repræsentation, GNU & GIMPLE, og fra generisk sprog til konkret arkitektur specifikt 

maskine sprog.  

Foredragsholder: Jens Schønberg, R&D Embedded Developer ved Ambu A/S 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

Workshop: Google Drev – Tips, Tricks og Teknikker 
Onsdag 29. januar, kl. 16:00-19:00, København 

 

Arr.nr.  

334576 

I denne workshop arbejder vi med Googles alternativ til office-pakker. Få en gratis 

kontorpakke med hjem. 

Foredragsholdere: Jacob Nordfalk, Lektor ved DTU & Anton Rydahl, teaching assistent 

ved DTU 

Arrangør: Finn Gustafsson, IDA IT 
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Processing Community Day 
Friday January 31, at 16:30-21:00, Copenhagen 

 

Arr.nr.  

334701 

 

Processing Community Day Copenhagen is a free, one-day event that will bring together 

people of all ages to celebrate and explore art, code and everything in between. 

Speakers: Andreas Refsgaard, andreasrefsgaard.dk & Rune Madsen, co-founder of 

Design Systems International 

Organizer: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

Februar 
 

Det skal ikke være så kedeligt! Besøg det københavnske 
”hackerspace” Labitat! 
Onsdag 5. februar, kl. 16:00-20:00, Frederiksberg C 

 

Arr.nr.  
334550 
 

Besøg et hackerspace og mød nørderne i hackerspacet ”Labitat”- Labitat er en forening, 

hvor en større gruppe folk med forskellige interesser i teknologien mødes for at arbejde 

kreativt med projekter inden for it og elektronik. 

Foredragsholder: Thomas Flummer, Labitat 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT 

 

Dronebekæmpelse og muligheder 
Torsdag 6. februar, kl. 16:00-18:00, København 

 

Arr.nr.  
334985 
 

Anvendelsen af droner er eksploderet de seneste år både til professionelle og private 

formål. Men ved enhver ny teknologi findes også et muligt misbrug. Med udgangspunkt i 

casehistorier får du et indblik i de forskellige teknikker og metoder der kan anvendes til at 

nedkæmpe eller beskytte sig imod droner. 

Foredragsholder: Dan Hermansen, COO hos MyDefence Communication 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

Introduktion til GNU GCC 
Torsdag 6. februar, kl. 18:00-20:30, København 

 

Arr.nr.  
334990 
 

Hvordan GNU GCC er opbygget, en introduktion omkring funktionaliteten i GNU GCC 

compileren. En tre-delt forklaring: fra specifikt programmeringssprog til generisk 

repræsentation, GNU & GIMPLE, og fra generisk sprog til konkret arkitektur specifikt 

maskine sprog.  

Foredragsholder: Jens Schønberg, R&D Embedded Developer ved Ambu A/S 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 
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Workshop – Få indsigt i dit netværk og find hackere med hjælp 
Mandag 24. februar, kl. 14:00-17:00, Ballerup 
 

Arr.nr.  

335216 

 

På denne workshop vil du lære at benytte anomalidetektion på netværkstrafik til at forstå, 

hvad der sker i dit netværk og finde skjulte hackere som er i netværket. 

Rundviser: Rasmus Have, Partner i Derant 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

Besøg DTU nye Prototypelaboratorium til produktudvikling og 3D 
print 
Tirsdag 25. februar, kl. 16:00-18:00, Ballerup 
 

Arr.nr.  

334605 

 

Prototyping er vejen frem i fremtidens produktudvikling og innovation! Vi bruger additive 

manufacturing, hvor en genstand produceres lag for lag i tre dimensioner, til at skræddersy 

løsninger til vores kunder. Hurtigere og billigere. 

Rundviser: Malene Kirstine Holst, afdelingschef ved DTU Diplom 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT 

 

Marts 
 

Docker 
Mandag 2. marts, kl. 16:00-19:00, København 
 

Arr.nr.  

334606 

Container-teknologier som Docker skal sikre, at du kører med det samme miljø på din egen maskine, som i 

produktionsmiljøet. 

Gennem tre hæsblæsende timer får du en introduktion og praktisk erfaring med at bruge container-

teknologien Docker. 

Foredragsholder: Sofus Albertsen, Consultant & Academy Headmaster ved Eficode Praqma 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT 

 

De bygger fremtidens digitale fundament 
Tirsdag 3. marts, kl. 17:00-19:00, København 
 

Arr.nr.  

334825 

2020 markerer startskuddet for en række nye standarder, som skal løfte Danmark ind det kommende årtis 

digitale fremtid. Kom og bliv klogere på nye standarder som eIDAS og MITID. Og forstå koblingen mellem 

kendte kerneteknologier som NemID, krypterings- og signeringsløsninger og fremtidens helt nye muligheder 

med Brokere og -internationale aktører. 

Foredragsholder: Morten Storm Petersen, Signaturgruppen & Peter Lind Damkjær, uafhængig konsulent 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 
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Insiderviden - det ingen fortæller dig om at lykkes med egen 
virksomhed! 
Onsdag 4. marts, kl. 17:00-19:00, Aarhus 
 

Arr.nr.  

334614 

Tilsammen, men ikke sammen, har Christine Gouchault og Mogens Nørgaard syv børn, haft virksomheder i 

Danmark og udlandet, fået syv Gazellepriser, er gået konkurs, haft et mikrobryggeri og været 

danmarksmester i slalom-ski. 

Foredragsholder: Christine Gouchault, CEO hos Nordic Data Intelligence, & Mogens Nørgaard, CTO hos 

Nordic Data Intelligence 

Arrangør: IT Gruppen, IDA Østjylland 

 

Driving IT i Aarhus 2020 
Torsdag 5. marts, kl. 12:00-18:00, Aarhus 

 

Arr.nr.  

333718 

Kom og hør om alt hvad der er spændende ved IT og digitalisering. Den 5. marts blænder 

vi op for Driving IT - Aarhus i det dejlige "Centralværkstedet" i Aarhus.  

Link til konferencen: https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/konferencer/driving-it-aarhus 

Arrangør: Peter Falk, IDA IT 

 

Fra monolit til microservices 
Torsdag 12. marts, kl. 16:00-18:00, København 

 

Arr.nr.  

334546 

DMI giver i de kommende år gratis og fri adgang til sine data om vind og vejr. Kom og hør, 

hvordan DMI arbejder med agil udvikling og microservices som midler til at give adgang til 

data. 

Foredragsholdere: Morten Thaarup, afdelingschef ved Frie Data i DMI & Stefan Rethmeier, udvikler ved 

DMI 

Arrangør: Diego Børresen Llado, IDA IT 

 

Introduction to Google Flutter app-builder 
Monday March 16, at 16:00-18:00, Copenhagen 

 

Arr.nr.  

335307 

 

We invite you to create your very first app with Google's cross-platform framework - 

Flutter. Find out just how easy it is to get started with app development with Flutter.  

After the codelab, you'll have a simple app working on both Android and iOS.  

Speakers: Martin Løseth-Jensen, Student App Developer at Adapt A/S 

Organizer: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

 

https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/konferencer/driving-it-aarhus
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Besøg på i2, DTU’s datacenter 
Onsdag 18. marts, kl. 16:00-18:00, København 

 

Arr.nr.  

334666 

Vi besøger i2, DTU’s datacenter og får både rundvisning og et oplæg om centerets historie, og om hvor 

udviklingen er på vej hen. 

Foredragsholdere: Martin Bech, direktør hos i2 & Peter Engskov, specialist i Datacentret 

Arrangør: Karsten Bormann, IDA IT 

 

Introduktion til Google Ads - en samlet løsning til 
onlinemarkedsføring 
Onsdag 18. marts, kl. 16:30-18:30, Aarhus 

 

Arr.nr.  

334625 

 

Det bliver gradvist sværere at få besøgende fra organiske Google-søgninger, og derfor er 

der i højere grad brug for annoncering. På dette gå hjem-møde bliver du introduceret til 

markedsføringsløsningerne Google Search Network og Google Display Network. 

Foredragsholder: Anton Rydahl, medstifter af Advative ApS 

Arrangør: Anton Rydahl, IDA IT 

 

Demystifying and Demythologizing Block-Chain Technology 
Monday March 23rd, at 16:00-18:00, Copenhagen 
 

Arr.nr.  

334568 

Block-chain: Disruptive technology or one-hit wonder? Discover the possibilities and 

limitations of Block-chain technology. 

Speaker: Nicola Dragoni, Associate professor ved DTU 

Organizer: Finn Gustafsson, IDA IT 
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Generalforsamling IDA IT 
Mandag 23. marts, kl. 18:15-19:15, København 

Arr.nr.  

334995 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet. 
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge 2019 
4. Fremtidigt arbejde og budget for 2020 
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af formand 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleanter 
10. Valg af kritisk revisor 
11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. 
februar. 

Arrangør: Kåre Løvgren, IDA IT 

 

Introduktion til Google Ads - en samlet løsning til 
onlinemarkedsføring 
Mandag 30. marts, kl. 17:00-19:00, København 

 

Arr.nr.  

335306 

 

Kom og hør om ISO/IEC 27701 - krav, vejledninger og PIMS. 

Foredragsholder: Anders Linde, chefkonsulent ved Dansk Standard 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

April 
 

Perspektiverne i kunstig intelligens og Machine Learning 
Torsdag 2. april, kl. 16:00-18:00, København 

 

Arr.nr.  

334584 

Kom og få en introduktion til kunstig intelligens og Machine Learning, og hør hvad der 

karakteriserer et godt data projekt samt centrale muligheder og udfordringer ved disse 

teknologier. 

Foredragsholdere: Line Clemmensen, Lektor ved DTU Compute & Morten Mørup, Lektor ved DTU 

Compute 

Arrangør: Finn Gustafsson, IDA IT 
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It-sikkerhedsupdate 2020 – Få fremtidssikret it-sikkerhedstrategien 
Onsdag 22. april, kl. 17:00-19:00, København 
 

Arr.nr.  

334608 

Henrik Kramshøj har arbejdet hands-on med it-sikkerhed siden 1990'erne og undervist i it-

sikkerhed i over 15 år. Han har hjulpet virksomheder med at undersøge virksomhedernes 

IT-sikkerhed ved at agere hacker og prøve at bryde ind i kundernes netværk. 

Foredragsholder: Henrik Kramshø, Security Architect ved Coop Danmark 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT 

 

IoT Security with Security-By-Contract and Fog Computing 
Monday April 27th, at 16:00-18:00, Copenhagen 
 

Arr.nr.  

334570 

Internet of Things (IoT) promises to evolve existing services and make our lives easier. 

However, the increasing number of IoT devices exposes us to security threats. 

Speaker: Nicola Dragoni, Associate professor ved DTU 

Organizers: Finn Gustafsson, IDA IT 

 

Maj 
 

Dagens trusselsbillede! 
Mandag 12. maj, kl. 16:00-18:00, København 

 

Arr.nr.  

334609 

Trusselsbilledet flytter sig konstant, og det er særdeles vanskeligt forudse, hvor i IT- 

systemerne de næste angreb sker. Men et er sikkert – de kan nemt koste meget dyrt. 

Foredragsholder: Jacob Herbst, CTO hos Dubex & Keld Norman, Security Consultant ved 

Dubex 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT 

 

Introduktion til Elasticsearch 
Torsdag 28. maj, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

334630 

Kan du huske, hvordan det for 5-10 år siden var en kamp at bruge den relationelle database til 

fritekstsøgninger? 

Sådan er det heldigvis ikke længere. Det er nu blevet nemmere at lave avancerede fritekstsøgninger, takket 

være søgemaskiner som Elasticsearch - en database og søgemaskine på steroider. 

Foredragsholdere: Mikkel Kidmose, løsningsarkitekt ved Elastic og Kim B Tiedemann, CTO hos Schultz 

Arrangør: Mads Trøigaard, IDA IT 
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Juni 
 

Sådan bliver du hacket – Kom med på en rejse gennem de forskellige 
faser i Cyber Kill Chain 
Tirsdag 2. juni, kl. 16.00-18.00, København 
 

Arr.nr.  

334710 

 

Forstå truslen gennem Cyber Kill Chain - Christian Dinesen forklarer de 7 trin i Cyber Kill 

Chain og demonstrerer udvalgte teknikker og værktøjer, der ofte benyttes af hackere til at 

trænge ind i systemer og netværk. 

Foredragsholder: Christian Dinesen, Senior Security Architect ved NNIT 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT  
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IDA IT 
 

Med ca. 9.500 medlemmer er IDA IT et af de største fagtekniske netværk under 

Ingeniørforeningen, IDA. Vi arrangerer seminarer og møder om aktuelle emner, der 

er relevante for vores medlemmer og andre edb-folk og it-eksperter. IDA IT lægger 

vægt på at være et forum for personlig kontakt og på at skabe debat om emner, der 

er oppe i tiden.  

Vores aktiviteter arrangeres af netværkets bestyrelse og associerede 

bestyrelsesmedlemmer. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du er interesseret i at 

deltage i planlægningen af vore medlemsmøder og arrangementer, eller hvis du har 

idéer til aktiviteter.  

Annoncering af arrangementer 

Annoncering af arrangementerne foregår via vores nyhedsmail og på 

https://universe.ida.dk/ida-it/  

 

Tilmelding til arrangementer 

Du kan tilmelde dig vores arrangementer på universe.ida.dk –  

indsæt arrangementsnr. i søgefeltet, hvorefter du kan se program og 

tilmeldingsfunktion. 

Husk, at du skal være logget på https://universe.ida.dk/arrangementer/ for at tilmelde dig.  

 

Deltagerlister 

Når du er tilmeldt et arrangement, kan du selv trække en deltagerliste. Der vil derfor ikke blive udleveret 

deltagerliste på gratisarrangementer. 

Forplejning på gå-hjem-møder (2-timer) 

Forplejning på mødet: Kaffe/te ved mødestart og frugt/sodavand i pausen. 

 

Mød op - det er ikke gratis! 

De fleste af IDA ITs arrangementer er gratis for IDAs medlemmer.  

Men der er både udgifter og tid fra de frivillige i bestyrelsen forbundet med at lave 

disse arrangementer.  

Husk derfor at afmelde dig arrangementet, hvis du bliver forhindret i at deltage.  

Der bliver måske plads til nogen fra ventelisten, eller vi kan lave en bedre 

stoleopstilling. Desuden sparer vi penge på forplejningen. 

Præsentationer fra arrangementer 

Præsentationer fra oplægsholderne kan downloades som PDF. Som udgangspunkt 

inden for 2 dage efter afholdelse.  

Gå ind på MIT IDA og find arrangementet under ”Vis alle mine arrangementer”. 

Vælg ”Vis dette arrangement” Du kan finde præsentationerne nederst på siden 

under overskriften ”Filer”. 

 

https://universe.ida.dk/ida-it/
https://universe.ida.dk/arrangementer/

