Referat for DK-TUGs attende ordinære generalforsamling
Lørdag den 24. september 2016

Tilstedeværende:
• Kristian Nordestgaard, Kaja Podlaska Christiansen, Sebastian Ørsted og
Lars Madsen
• Via Skype: Klaus Birkelund Jensen og Kristian Olesen

1

Valg af dirigent og referent.

Kristian N. blev valgt som dirigent og Lars som referent.

2

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3

Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
• Vi har fået 4 nye medlemmer
• Vi har dertil holdt to arrangementer (hos MATH, AU), hvor i et par timer
kunne komme og få hjælp. Arrangementerne blev kaldt BegynderTeX og
BegynderTeX II.
Det første var ganske velbesøgt. Det andet var ikke, primært fordi tidspunktet var valgt dårligt (det var i STs kvarterspause, dvs. eksamensperiode).
Der var enighed om, at vi bør lave flere lignenede arrangementer, enten
på AU eller andre steder.
Lars nævnte, at det så ud til at de fleste som mødte op var fra ingeniørstudiet.
• Facebooksiden har en masse likes. En fin måde at kunne kommunikere
med LaTeX-interesserede.
• Fremtidige events kan pasende annonceres via Facebook, da vi så når
flere mennesker.

4

Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

Lars gennemgik regnskabet i stor detalje.
• Rodet omkring indkrævingen af Joint TUG kontingenter endte med at
koste os ca. DKK 1900. Størstedelen fra to medlemmer som ikke betalte
det som vi havde lagt ud for dem. Resten kom fra at vi havde opkrævet
for få penge i forhold til hvad vi havde betalt til TUG.
1

• Brugen af Facebook-boosters til at booste arrangementer eller lignende
på FB siden, er noget man bør overveje fremover. Man når på flere mennesker på denne måde. Husk også at FB ikke viser ens opslag til alle
sidens følgende med mindre man betaler for boostere.
• Forplejning af de som kommer og hjælper til ved for eksempel et BegynderTeX arrangement er en fonuftig måde at aflønne folk for har have
brugt et par timer på dette.

5

Behandling af indkomne forslag.

Det var to forslag til diskussion:

Kristian N. foreslår at gøre det generelle medlemsskab vederlagsfrit
Det vil sige at sætte kontingentetsstørrelse til DKK 0. Argumenterne herfor
er:
1. Kontingentet blev før brugt til at betale for TeXCollection DVDerne,
hvilke det nu kun er et fåtal af medlemmerne der
2. At vi har ret mange penge stående, og vi bruger generelt nærmest ikke
af dem. modtager.
3. Det vil gøre kontingentopkrævningen enklere når det kun er Joint TUGkontingenterne der skal indkræves.
Efter en diskussion var der opbakning om at følge forslaget. Det blev desuden
vedtaget at omformulere hjemmesiden således at hvis DK-TUG-medlemskontingentet er sat til nul, så pålægges for eksempel Joint TUG-medlemsskabet
et administrationsgebyr (på for eksempel 20-30 kroner) således at Joint TUG
ikke koster DK-TUG noget, men i stedet genererer et lille overskud.

Lars nævner problemer ved AUs nye netværkspolitik
Som ved de fleste andre Universiteter har AU valgt at man fremover skal logge
ind via VPN før man fx kan logge på en server via SSH. Dette betyder at hvis
de som skal rode med DK-TUGs konto hos Datalogi, AU, ikke er studerende
eller medarbejdere ved AU, så kan de ikke få adgang til kontoen. (Det skal
nævnes at det er en politik som man arbejder frem mod, den er endnu ikke
100% implementeret).
Efter diskussion frem og tilbage foreslog Klaus om vi ikke bare skulle flytte
DK-TUG til hans private server og lade ham hoste den.
Der var stor enighed om at tage imod dette tilbud.
Man vil desuden se på hvordan email og emaillisterne skal håndteres fremover.
Desuden blev det diskuteret hvad der skulle ske med Fontkataloget fremover. Der var enighed om at tage en snak med Palle (som vedligeholder kataloget) om fremtiden for dette, samt eventuelt muligheden for at flytte det et
andet sted hen (det er jo ikke et projekt som direkte involverer DK-TUG).
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6

Fastsættelse af kontingentets størrelse.

Som diskuteret i punkt 5 blev kontingentet for almindeligt medlemsskab for
2016–2017 sat til nul kroner.

7

Valg af tillidsposter

Til bestyrelsen blev følgende valgt: Kristian Nordestgaard, Kaja P. Christiansen, Klaus Birkelund Jensen, Kristian Olesen, Sebastian Ørsted (in absentia,
han blev nød til at gå undervejs i generalforsamlingen) samt Bent Jessen (via
fuldmagt pr. email)
Desuden blev Palle Vinther genvalgt som revisor, og Lars Madsen blev valgt
som revisorsuppleant.

8

Eventuelt.

Kaja nævnte at i 2017 vil den internationale TUG konference blive afholdt i
Polen 29. april til 3. maj i forbindelse med den årlige BachoTeX konference
arrangeret af GUST (den polske TeX brugergruppe).
Der var generel enighed om at forsøge at sende en dansk delegation til
konferencen.
Lars nævnte nogle af de problemer der har været i forbindelse med TeX Live
2016, primært vedrørende LuaTex.

Ad notam
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (Klaus, Kaja, Kristian O. og Kristian N.) et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor følgende tillidsposter blev fastlagt:
• Formand: Kristian Nordestgaard
• Næstformand: Kristian Olesen
• Kasserer: Klaus Birkelund Jensen
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