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Generalforsamling i Datalærerforeningen 
for Gymnasiet og HF 
 
Onsdag d. 22. november 2006 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: Vedtægternes pkt.6 omdø-
bes til pkt. 6.1. Som nyt pkt. 6.2 indsættes: 
”Hæftelse og tegningsret: Datalærerforeningen 
hæfter kun med foreningens egne aktiver, og 
tegnes af formanden og kassereren.”. 
Begrundelse for forslaget: 
Ved afholdelse af kurser eller lignende arran-
gementer kan foreningens bestyrelse risikere at 
pådrage sig et personligt økonomisk ansvar. 
Dette ansvar kan begrænses ved indføjelse af 
en bestemmelse i vedtægterne som ovenståen-
de. 
Desuden fjernes ordene ”datavejlednings 
hjemmesider” fra pkt. 5.2 og 5.3, da denne 
hjemmeside ikke eksisterer mere. 
· Valg af bestyrelsesmedlemmer og en eller 
flere suppleanter (jf. vedtægterne pkt. 6). 
· Valg af revisor og revisorsuppleant. 
· Eventuelt. 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Peter Holm, Steen Toft Jørgensen og Elisa-
beth Husum – Peter Holm og Steen Toft 
Jørgensen genopstiller. Suppleanterne Kirsten 
Pedersen og Niels Olsen er på valg. Begge 
genopstiller. 
Vi minder om at: "Forslag til dagsorden skal 
være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før 
generalforsamlingen.". 
 
Efter generalforsamlingen vil fagkonsulen-
ten Orla Møller være tilstede. Han vil bl.a. 
tale om den nye karakterskala og der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Punktet forventes at vare fra kl. 16.00-17.00. 

IT-sikkerhed i Staten (DS484) 
 
Med overgangen til statsligt selveje bliver 
gymnasierne forpligtet til at beskrive IT-
sikkerheden og lave beredskabsplaner, som 
skal tage højde for nedbrud, virusangreb, brud 
på beskyttelse af data osv. 
Staten følger Dansk Standard DS484, og for de 
eksisterende statslige institutioner skal planer-
ne være færdige ultimo 2006.  
IT- og Telestyrelsen under Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling har opret-
tet en portal om IT-sikkerhed i Staten. 
På portalen finder masser af vejledning og 
store mængder dokumenter i PDF, DOC, XLS 
som kan downloades. 
En god overordnet pjece om emnet hedder: 
”IT-sikkerhed – ledelsens ansvar”. 
I forbindelse med IT-sikkerhed skal der 
udnævnes en IT-sikkehedskoordinator, som 
ikke bør være involveret i IT-drift (fungerer 
som en revisor indenfor regnskab). 
www.it-sikkerhedsportalen.dk
Standarden DS484:2005 koster 613 DKK 
ekskl. moms, og kan købes omline hos Dansk 
Standard: 
www.ds.dk
 
Danske hotspots 
OpenWiFI giver en oversigt over gratis og 
kommercielle hotspots, så man kan finde et 
efter geografisk lokation. 
www.openwifi.dk og pda.openwifi.dk
NoPayNet skaber gratis internetforbindelse. 
www.nopaynet.dk
 
Writely (fra Google) 
Google har skabt et nyt gratis produkt, nemlig 
tekstbehandling og regneark online. 
Brugere kan dele filerne, og flere kan samtidig 
se og redigere i dokumentet! 
Filerne kan eksporteres i mange formater, bl.a. 
PDF. Eksisterende filer kan uploades via mail. 
www.writely.com
 
Highspeed Conferencing (Skype) 
Skype-brugere kan anvende denne gratis facili-
tet til telekonference med op til 500 deltagere. 
www.highspeedconferencing.com
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