Referat af generalforsamling i
Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
afholdt 7. december 2009
Generalforsamlingen blev holdt via Skype. Tilstede: Jeppe Bundsgaard, Kristoffer Rath Hansen,
Finn Gruwier Larsen, Leif Lodahl og Esben Aaberg.
1. Valg af dirigent og referent
Esben påtog sig bække opgaver.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen blev enige om at det ville styrke foreningen, hvis der skete lidt løbede
udskiftning i bestyrelsen. Derfor valget Jeppe Bundsgaard at træk hans kandidatur, dog vil han
fortsætte som hidtil med de opgaver han har i dag.
Følgende blev valgt:
Finn Gruwier Larsen
Leif Lodahl
Esben Aaberg
Bestyrelsen her ikke konstitueret sig på skrevne tidspunkt, men evt. ændringer vil blive tilrettet
på hjemmesiden.
3. Opfølgning på projekter og aktiviteter
Stavekontrolden (ordbogen) er udkommet i ny version 2 gange det forgangent år, indholdene
smårettelser og nye ord. Projektet skrider fremad dog i et moderat tempo.
LanguageTool (grammatikkontrol) er et projekt vi har valgt at støtte op om. I det forgangent år
har vi oversat brugerfladen, implementeret noget Java kode, lavet en ”Tagger”, og nogle få
grammatikregler i XML. ”Tagger'en” er en slags ordbog, man bruger i grammatikreglerne. Pt. er
”Tagger'en” lavet som en reversenginering af Stavekontrolden, dog skal den laves om så den
bliver genereret ved et database træk.
Den første version af LanguageTool hvor dansk er med i var 1.0.0 som udkom 01-11-2009.
Det fremtidige arbejde med LanguageTool kommer primært til at ligge i at lave grammatikregler
i XML.
Leif, forslog at lave en Kick-off dag hvor interesserede samlets.
Synonymordbog her har Leif Lodahl fået stablet et projekt på benene, der skal sammenkæde
synonymer, antonymer mv. fra Dannet med vores synonymer til en ny stærkere synonymordbog.
Det er et sponseret projekt, betalt af nogle kommuner og en af regionerne, og som udføres af
Magenta ApS der udvikler og frigiver deres løsning som Open Source.
Dannet er produktet af et samarbejde mellem ”Det Danske Sprog- og Litteraturselskab” (DSL)
og ”Center for Sprogteknologi” (CST) på Københavns Universitet.
Der var enighed om at gøre en indsats for at ord i synonymordbogen også kunne godkendes af
stavekontrollen. De nærmer retningslinjer for hvad vi gør ved tvivlstilfælde som f.eks.
udenlandske ord, tages op på mailinglisten.

Mozilla her er Stavekontrolden kommet med i den danske udgave af Firefox 3.5. Vores kontakt
”hansen” fra MozillaDanmark har valgt at drosle lidt ned, men en ny kontakt Jesper Kristensen
har kontaktet os. Jesper Kristensen har spurt til om vi ville overtage ansvaret for nogle
extensions til Mozilla produkterne. Der var enighed om at vi vil støttet MozillaDanmark.
4. Indkomne forslag
a) Nedsættelse af et udvalg vedr. arbejdsproces og teknologi
Det blev besluttet at kigge lidt nærmere på Dicollecte.
Der skal arbejdes på at gør det nemmer at hjælpe og der skal en intuitiv brugergrænseflade til.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Finn og Esben.
b) Nedsættelse af et udvalg vedr. økonomi og regnskab
Der var en god diskussion om økonomi skulle håndteres intern af foreningsmedlemmer eller
ekstern af f.eks. et revisionsfirma.
Det blev også diskuteret vedr. brug af pengene, vil de kun kunne bruges til at købe ydelser af
firmaer eller vil interne bidragyder kunne modtage honorar for at løse et øremærket
sponsorat!
Der var for mange ubekendte så diskussionen fortsætter på mailinglisten.
c) Nyt navn til foreningen
Nedstemt.
5. Eventuelt.
Der var snak om mulighederne for et større samarbejde med Københavns universitet og DSL.

