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Generalforsamling i 
Datalærerforeningen for 
Gymnasiet og HF. 
 

Tirsdag d. 8. november 2005 kl.15.00-16.00. 
Sted: Odense Katedralskole 
Dagsorden: 
· Valg af dirigent  
· Godkendelse af indkaldelse og dagsorden  
· Beretning fra bestyrelsen  
· Regnskab  
· Fastlæggelse af kontingent  
· Indkomne forslag  
· Valg af bestyrelsesmedlemmer og en eller 
flere suppleanter (jf. vedtægterne pkt. 6)  
· Valg af revisor og revisorsuppleant  
· Eventuelt  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Knud Ole Reffstrup og Børge Kjeldsen – 
begge genopstiller. Suppleanterne Kirsten 
Pedersen og Kurt Ramskov er på valg. Kirsten 
genopstiller, og Kurt genopstiller ikke. 
 
Vi minder om at: "Forslag til dagsorden skal 
være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før 
generalforsamlingen." 
 
U3D - standard for grafik på nettet 
Adobe Acrobat 7.0 understøtter 3D grafik i 
PDF-dokumenter. Filformatet er ”U3D”. 
www.intel.com/technology/systems/u3d/   
www.3dif.org
 
Opdatering af drivere og software til 
Thinkpad bærbare PC’er 
Der findes et praktisk stykke software, som 
kan hentes gratis (1 MB), og bruges til 
automatisk opdatering af drivere, BIOS mm. 
Så er det bare at sætte softwaren i gang med at 
scanne PC’en og hente opdateringer. Pas på de 
fylder meget og tager tid! 
NB: ThinkPad hed tidligere IBM, men er nu 
opkøbt af kinesiske Lenovo. 
www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/ 
document.do?lndocid=SOFT-UPDATE
 
 

 
Dansk Datalogi Dyst  
 

Den 18. internationale datalogi-OL (IOI) 
afholdes i august 2006 i Mexico. 
Dansk Datalogi Dyst (DDD) er udtagelseskon-
kurrencen til datalogi-OL (IOI), og afholdes i 
flere runder – begyndende i oktober 2005. 
I år starter udtagelseskonkurrencen med lettere 
opgaver end vi plejer, og derefter vil vi i løbet 
af de næste 10 måneder uddanne deltagerne i 
datalogiske metoder og implementeringen af 
dem. 
Konkurrencen er åben for alle elever i de gym-
nasiale uddannelser, født efter 30/6-1986. 
En plakat om konkurrencen kan downloades 
fra forsiden af websitet. Hent den og hæng den 
op på din skole. 
Kontaktperson er Knud Fjeldsted, Rungsted 
Gymnasium. 
www.ioi.emu.dk
 
Den elektroniske studieplan 
UNI-C er klar med den elektroniske studie-
plan, som kan bruges i forbindelse med 
gymnasiereformen: 
studieplan.emu.dk
Lectio er med Studiemodul 2005 en konkurrent 
i forbindelse med de elektroniske studieplaner: 
www.lectio.dk
 
Acronis Disk Director Suite 
Genialt software til partitionering af harddiske. 
Man kan lave en boot-CD, så man kan 
partitionere, formattere, omdøbe, slette 
effektivt, skjule partition osv. på en harddisk. 
Boot-CD’en bygger på en Linux-kerne, så 
brugerinterfacet er Windows-agtigt. Så det er 
helt slut med DOS kommandoer såsom FDISK 
og FORMAT. Kan klare alle disktyper og 
formatteringer. 
Der medfølger også et Boot manager, Disk 
editor og Partition recovery tools. Med Disk 
editor kan man ændre enkelte bit og tegn på 
harddisken. 
www.acronis.com/homecomputing/products/ 
diskdirector/
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