Referat af generalforsamling i
Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
5. december 2008
Generalforsamlingen blev holdt i Magentas lokaler i Studiestræde 14, København. Tilstede: Jørgen
Kristensen, ”hansen”, Eskild Nielsen, Jeppe Bundsgaard (meget kortvarigt), Esben Aaberg (via
Skype), Finn Gruwier Larsen.
1. Valg af dirigent
Vi valgte ikke en formel dirigent p. g. a. det beskedne fremmøde.
2. Valg af referent
Finn påtog sig opgaven.
3. Kommentarer til formandens beretning
Beretningen blev sendt ud sammen med dagsordenen, og blev taget til efterretning af de fremmødte.
4. Valg til bestyrelsen
Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt uden modkandidater. Esben fortsætter som formand.
5. Præsentation af hansen fra Mozilladanmark
”hansen” (hvis navn vi kender, men som ikke ønsker det offentliggjort) er en del af det uformelle
netværk MozillaDanmark, som støtter brugen af Mozilla-programmerne i Danmark bl. a. gennem at
oversætte programmerne. MozillaDanmark planlægger at udskifte den nuværende ordbog med
Stavekontroldens, da den slår den nuværende ordbog med flere længder. Målet er at Firefox 3.1 og
Thunderbird 3.0 bliver leveret med Stavekontroldens ordbog.
5.1 Fremtidigt samarbejde med MozillaDanmark og Mozilla
hansen er nu medlem af foreningen og danner dermed bindeleddet til MozillaDanmark og i et vist
omfang også til den formelle Mozilla-organisation.
6. Ordbehandlingsprocessen
Ud af de erfaringer, vi i dag har med ordbehandlingsprocessen på Stavekontroldens website, er der
opstået en række nye ideer til forbedring af processen. En mulighed er naturligvis at indarbejde
disse i et eller andet omfang i Stavekontroldens nuværende website. En anden mulighed, som blev
luftet af Finn, er at lave en helt ny standalone-applikation til ordbehandling, som gøres downloadbar
som open source, så den kan bruges af andre ordbogsprojekter. Finn har lavet lidt research på nettet
for at finde ud af om der evt. fandtes en sådan applikation allerede, men det lader ikke til at være
tilfældet. Finn har tidligere haft en dialog med hansen om samme emne, og hansen har undersøgt i

Mozilla Foundation om det er et projekt, man kunne tænke sig at støtte. Svaret er ja, men der skal
noget beskrivelse til. Finn har påtaget sig at formulere et oplæg på engelsk, som kan bringes videre
til Mozilla.
7. Udgivelsesprocessen
Vi var enige om at ”nightly builds”, som idag kun pakkes i det gamle DictOOo-format, skal udvides
til også at omfatte OOo- og Firefox-udvidelser. Hvad angår de mere formelle og kvalitetssikrede
udgivelser skal vi have lavet en procedurebeskrivelse. Leif Lodahl har lavet noget
forarbejde/inspirationsmateriale, som vi kan tage udgangspunkt i. Vi vil der imod ikke lægge os fast
på bestemte kriterier for hvornår en ny version skal udgives, men lade det afhænge af
konsensusbeslutninger på postlisten.
8. Medlemslisten
Medlemlisten er allerede på websitet, hvilket Finn, som havde stillet forslaget, havde overset.
Der er stillet forslag om at man som indlogget bruger skal kunne redigere sin ”profil” og herunder
vælge at lade sig repræsentere på listen via pseudonym (det rigtige navn skal være bestyrelsen
bekendt).
9. Synonymordbog
Der er fuld tilslutning til at foreningen overtager den påbegyndte synonymordbog således at både
redigering og udgivelse foregår i foreningens regi. Synonymordbogen er langtfra færdig, men det
forhindrer ikke at foreløbige udgaver kan pakkes og udgives sammen med stavekontrolordbogen.
Det blev nævnt, at et firma har udtrykt interesse for at sponsere projektet.
Eventuelt:
Esben er i gang med et indledende arbejde omkring grammatikkontrol.
Der blev talt om at websitet burde nævne muligheden for at man kan sponsere foreningen eller dens
projekter. Sponsorer kunne evt. få et link og en kort omtale som vi allerede gør med DSL.
Det blev nævnt, at der bør være én enkelt officiel kommunikationskanal for foreningens
medlemmer. Som det er i dag, er det postlisten stavekontrol@da.openoffice.org, men andre
muligheder kan naturligvis overvejes.
Tak til Magenta for husly og kaffe.

