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Referat af bestyrelsesmøde i DETF 
 
 

 

Dato:    11. juni 2004 
Sted:   Tricon A/S  
Deltagere:   Søren Rasmussen, Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Keld Poulsen,  
Fraværende:  Jesper Steenstrup 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 6 maj. 
2. Godkendelse af skrivelse til primære medlemmer. 
3. Gennemgang af liste over primære medlemmer. 
4. Gennemgang af foreløbig liste over associerede medlemmer. 
5. Eventuelt. 

 
 
 
Pkt. 1 Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 

• Jørn lund havde undersøgt domænenavn, og konkludere at foreningen 
har rettighederne til dette. 

• Efterårsmødet holdes den 30/9 04 hos Løgstrup, i stedet for som 
tidligere meddelt den 23/9. 

 
Pkt. 2 Det fremsendte oplæg fra Søren Juhl, blev godkendt, med bemærkning om at der 

skulle læses korrektur på det inden udsendelsen. Søren Juhl gør dette. 
 Efter færdiggørelse af dette brev udsendes det af Søren Rasmussen, til foreningens 

primære medlemmer i.h.t. listen. 
 

 
Pkt. 3 Fremsendte liste med primærmedlemmer blev gennemgået, og følgende fra den 

foreløbige liste blev ikke fundet egnet til at være primærmedlemmer ud fra en saglig 
begrundelse. 

1. Bravida Odense: De har ikke tavleproduktion som hovedprodukt. 
2. Bøvlingbjerg el-automatik: Laver kun meget små styringer og opfylder ikke 

betingelserne. 
3. KS-Automatic: Sorteret fra på grund af størrelse  6 –8 mand 
4. KB El-teknik:  Laver efter sigende ikke tavler mere  - installatør 
5. P.L.  Control:  Laver ikke noget særligt til andre end Ågaard, som er deres 

ejere. 
6. Escon Electronic:  Ejet af KJ Maskinfabrikken og laver kun styringer til dem. 
7. Silkeborg Automatik:  Fundet for lille kun ganske få folk ansat. 
8. FJH Automatik:  Fundet for lille opfylder derfor ikke betingelserne 
9. Dansk Miljø & Energistyring:  For lille opfylder ikke betingelserne. 
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Følgende blev det besluttet at undersøge nærmere inden de enten bliver 
primærmedlemmer eller afvises: 

1. Semco Callenberg Marine A/S undersøges af to gange Søren 
2. Byg – El undersøges af Søren Juhl. 
3. FH gruppen undersøges af Keld Poulsen 
4. Jørn Hüttel Aps er undersøgt af Søren R og fundet OK til primærmedlemskab. 

 
Herudover blev virksomheden Iso-Flex drøftet igen, og det blev besluttet at de ikke 
opfyldte betingelserne for primærmedlemskab. 
 
Søren Juhl får med disse rettelser lavet en opdateret liste for primærmedlemmer inden 
udgangen af uge 25. 
 
 
 

Pkt. 4 Søren Rasmussen laver foreløbig liste opstillet i Excel, og denne fremsendes til 
bestyrelsen tirsdag den 15 juni. Bestyrelsen melder retur til alle medlemmer senest 
fredag den 18 juni, og hvis der er yderligere ændringer sendes disse til Søren 
Rasmussen senest tirsdag den 22 juni, hvorefter Søren R. udfærdiger den endelige liste 
som fremsendes til bestyrelsen. 

 
 Det blev besluttet at sætte 4 virksomheder der levere tegnesystemer til branchen på 

listen over associerede medlemmer nemlig Caddy – E Plan – Elprocad – PC 
Schematic. 

 
 Søren Juhl tilretter brevet til de associerede medlemmer, således dette kan udsendes 

straks efter ferien.  Der skal satses på at få de associerede medlemmer inviteret til 
mødet den 30 september. 

 
 
 
Pkt. 5 Der var ikke noget under eventuelt. 
 

 
 
 
 
 

Næste møde afholdes 19. august 2004 kl. 10.00 hos; DLK A/S 
    Wittrupvej 2 
    7120  Vejle Øst 
 
På Bestyrelsens vegne. 
 
Søren Rasmussen 


