
Referat fra Årsmøde  
i  

IDA - HistoriskTeknologi, Københavns Region    
torsdag den 20. februar 2020 kl. 15.00  

i  
IDA, Kalvebod Brygge, København K  

  

  

1.   Valg af dirigent  
John Cederberg blev valgt med akklamation 
  

2.   Årsberetning 

Formanden Klaus Thiesen forelagde den vedlagte årsberetning. Årsberetningen blev godkendt.    
  

3.   Fremlæggelse af HITEK’s økonomi  
Økonomien for 2019 fremgår af årsberetningen.  
  

4.   Fremtidigt arbejde og budget for løbende år  
Formanden kunne berette at programmet for indeværende år er fastlagt, og at samtlige arrangementer i 
foråret allerede er overtegnede med et samlet deltagerantal på 723. HITEKs budget på 185.000 kroner 
baseret på et forventet deltagerantal på 750 vil derfor ikke kunne række til hele året, og efter anbefaling fra 
IDAs administration vil vi ansøge KURs udviklingspulje om en ekstrabevilling for indeværende år af 
størrelsesordenen 40.000 kroner.  
Da der ikke er tegn på, at søgningen til vore arrangementer vil falde, og da vi i lyset heraf nødig vil skære 
ned på vore tilbud til medlemmerne, bliver vi på længere sigt nødt til at skære ned på udgifterne til vore 
arrangementer som for en stor dels vedkommende er proportionale med deltagerantallet. Deltagerne kom 
med forskellige forslag desangående, rækkende fra at indføre brugerbetaling for alle deltagere, 
brugerbetaling for gæster/ikke medlemmer af IDA, brugerbetaling for arrangementer uden for Ingeniørhuset, 
nedjustering af traktementet ved arrangementerne i Ingeniørhuset, og henlæggelse af arrangementerne til 
andre lokaliteter end Ingeniørhuset. Bestyrelsen vil tage disse input med i overvejelserne i forbindelse med 
program- og budgetlægning for 2021.  
  

5.   Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde  
HITEK har også i 2019 haft et godt og gnidningsfrit samarbejde med Københavns Regionen.  
  

6.   Orientering om digitaliseringsprojektet – Status for Ingeniørernes 
Danmarkshistorie  
Næstformand Palle Sørensen kunne berette at Ingeniørernes Danmarkshistorie, der i udgangspunktet 
bestod af cirka 325.000 sider omfattende de ti mest betydende ingeniørtidsskrifter, der er udkommet i 
Danmark siden 1892, er blevet suppleret med en række teknologihistorisk centrale tidsskrifter og bogværker 
således, at det digitale arkiv nu omfatter næsten 400.000 sider og rækker helt tilbage til 1822. Udvidelsen er 
i alt væsentligt baseret på en donation på 150.000 kroner fra Louis-Hansen Fonden.  
Palle Sørensen kunne også berette at projektets ildsjæl Erik Lyngsø-Petersen går på pension til sommer, og 
at vi inden da har planer om at komplettere Ingeniørernes Danmarkshistorie på tidsskriftsiden ved 
digitalisering af 49 årgange af “Tidsskrift for Industri” og 15 årgange af “Tidsskrift for Kunstindustri”. De cirka 
80.000 kroner udvidelsen vil koste forsøges tilvejebragt ved henvendelse til en eller flere af de fonde, som 
har støttet det oprindelige digitaliseringsprojekt.  
Formanden og næstformanden har haft et positivt møde med IDAs formand Thomas Damkjær Petersen om 
videreførelsen af Ingeniørernes Danmarkshistorie som et aktiv for IDA.  
  

7.   Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag.  



8.   Valg af formand  
Klaus Thiesen blev genvalgt med akklamation.  
  

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Ole Mørk Lauridsen, Eigil Steen Pedersen, Else Roager Simonsen, Louise Skyggebjerg, Palle Sørensen og 
Laila Zwisler blev genvalgt og Jens Brendstrup, Hans Otto Kristensen, og Lars Legaard blev nyvalgt – alle 
med akklamation.  
  

10.  Eventuelt  
Ole Mørk Lauridsen takkede den genvalgte formand Klaus Thiesen for et stort og fortjenstfuldt arbejde også i 
2019. 

 
Klaus Thiesen takkede dirigenten for veludført arbejde og deltagerne for værdifulde input til bestyrelsens 
arbejde i 2020.  
 

 

 

 

 

 

____________________                            ____________________                       ___________________ 

John Cederberg, dirigent                             Palle Sørensen, referent                       Klaus Thiesen, formand 

 
 
 
Vedhæftet bilag: Beretning HITEK 2019/2020 


