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Bestyrelsesmøde DETF den 25. oktober 2006 
 
 
 
Dato: 25 oktober 2006 
Sted: Schneider Electric A/S Baltorpbakken Ballerup 
Tid: Kl. 12.00 
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Jan 

Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen 
Formål: 16. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF 
 
 
 
 
Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 17. august 2006 
2. Vort evt. samarbejde med Veltek 
3. Orientering fra direktøren  
4. Økonomisk status efter 3 kvartaler  
5. Medlemsmødet den 26. oktober køreplan   
6. Efterårets studietur   
7. Mødested for næste bestyrelsesmøde  
8. Eventuelt 

 
 
 
 
Pkt. 1 Jørn Lund meddelte at Tricon ikke kunne stille en mand til rådighed i udvalg S-517-04 

som beskrevet i sidste referat. Der var dog ikke tale om en fejl i referatet, men blot en 
senere konstatering hos Tricon.  

 SRA kunne i samme omgang meddele at Ole Bjerregård fra DLK heller ikke var i 
stand til at deltage. 

 Man enedes om at tage situationen op igen efter medlemsmødet næste dag. 
 SRA orienterede om at foreningens kontakt hos DI omkring uddannelse var en hr. 

Ravn Eriksen som SRA havde talt med flere gange nu. 
 Ellers ikke noget til referatet.  
  
 
 
 
Pkt. 2 Under dette punkt på bestyrelsesmøde deltog direktør Villy Goldby samt 

bestyrelsesformand Ronny Thorell. 
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 Villy Goldby startede med at fortælle lidt om hvem Veltek er, og i korte træk fortalte 
han at Veltek var en fusion mellem FAFGE og VE-Leverandørene. Fusionen blev 
foretaget den 2/3 2005, og blev operationel den 1/1 2006.  

 For bedre at kunne fortælle hvem Veltek var, uddelte Villy en folder omkring Veltek 
til hele DETFs bestyrelse. 

 
 Som næste punkt fortalte Villy Goldby hvad Veltek arbejdede med for øjeblikket, og 

her var det mest varme emne p.t. ”facility management” som Veltek mener, er ved at 
gøre sit indtog i Danmark. De holder arrangementer i emnet for deres medlemmer, da 
de ellers mener at andre (f.eks. ISS) vil løbe med den del af markedet. De er allerede 
godt i gang. 

 
 Velteks organisation med de forskellige sektioner blev gennemgået, og en evt. 

placering af DETF kom med i diskussionen. 
 En af de nærliggende ting omkring et samarbejde kunne være statistik og prognose 

arbejdet som Veltek havde stor succes med allerede nu. 
 Ronny kunne berette at det var det bedste statistikmateriale han mente man kunne få i 

Europa på området. 
 
 Ud over statistiksamarbejde så Veltek muligheder i at Veltek og DETF kunne 

samarbejde omkring andre ting, og her blev nævnt samarbejdet med 
sikkerhedsstyrelsen, facility management, og ikke mindst kontakten til ELFO, som 
Veltek i dag havde meget at bruge til. 

 
 Ud fra denne diskussion kom Veltek frem til 3 mulige scenarier for samarbejde. 

1. Start samarbejdet op langsomt, og lad det udvikle sig indenfor de 
næste 2-3 år. 

2. Kun lave samarbejde på et eller to punkter, men ikke have ønsker 
om at DETF bliver en del af Veltek. 

3. Kun sporadisk kontakt hvis man føler det nødvendigt. 
 
 

Det Veltek måske ønskede sig var at man startede samarbejdet op indenfor et eller to 
områder. Lader det udvikle sig med det mål at kunne smelte foreningerne sammen ad 
åre. Der blev her talt om 3-5 år. 
 
Efter denne gennemgang var det naturligt at DETF spurgte til økonomien i et 
samarbejde. 
Her fortalte Villy omkring den nuværende kontingent for Velteks medlemmer, og 
mente at DETF skulle betale kr. 9000 pr. medlem der ikke var medlem af 
hovedforeningen under Veltek. Det drejer sig mest om de primære medlemmer, da 
mange af de associerede medlemmer allerede er medlem hos Veltek nu. 
 
Herefter fulgte en del meningsudveksling mellem Veltek og DETFs bestyrelse, bl.a. 
omkring kontingent, statistiksamarbejde, samt omkring økonomi generelt set fra 
DETFs side, hvad får DETF for pengene? 
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Konklusionen på dette blev at Veltek ville vende tilbage efter deres bestyrelsesmøde 
den 13. november. Her skulle de så fortælle hvor meget de forventer DETF skal give 
for at starte med statistiksamarbejdet. 
Samtidig vil SRA finde ud af hvor mange af DETF nuværende medlemmer der 
allerede er medlem af Veltek. 
Med denne konklusion forlod Villy Goldby og Ronny Thorell bestyrelsesmødet. 
 
Bestyrelsen foretog herefter en hurtig konklusion på mødet. 
Lars Poulsen mente at der kunne være en fordel i at DETF ad åre kom ind som en del 
af Veltek idet det ville give DETF mere power, og dermed større gennemslagskraft på 
grund af magtfaktoren. 
Jørn Lund kunne godt se er der kunne komme noget ud af et sådant samarbejde, men 
mente at det var nødvendigt med konsulentbistand fra f.eks. Søren Rasmussen for at 
DETF synspunkter skulle kunne fremmes. 
Jan Kaas mener der må være penge til at man stadig, efter en mulig sammenlægning 
med Veltek, kan tilknytte SRA til foreningen som konsulent. Der går i dag mange 
penge af DETF kontingent til gager. 
Herefter udspandt der sig en stor diskussion om hvordan man i DETF regi kunne enes 
om at definere en tavle i en bestemt kategori, det mente alle deltagere ville blive 
næsten umuligt, idet alle havde deres egen mening omkring et bestemt produkt, 
ligesom der nok var en del af DETF medlemmerne der ikke kunne differentiere deres 
omsætning på forskellige tavletyper. 
 
Konklusionen blev at SRA prøver at lave en liste med forskellige tavletyper, ikke så 
mange, men med mulighed for senere at udvide dette hvis der opstod behov herfor. 
Der blev talt om max 10 forskellige kategorier. 
 
Samtidig blev det besluttet at SRA skulle orienter medlemmerne på morgendagens 
medlemsmøde så godt det nu kunne lade sig gøre, når intet endnu var besluttet. 
 

  
 
 
Pkt. 3 Da tiden nu var lidt fremskreden blev orienteringen fra SRA meget kort. 

SRA orienterede omkring besværet med at fremskaffe en foredragsholder til 
morgendagens medlemsmøde, men nu var det lykkedes med Anne Windfeldt Trolle 
fra DI. 
 
Der blev også orienteret omkring samarbejdet og dialogen med DI og Dansk el-
forbund omkring den nye uddannelse. Selvom alle stadig holder fast ved at den skal 
starte primo 2007, ser det mest sandsynlige ud til at være efter sommerferien i 2007. 
DETF er med i arbejdet via medlemmer, og SRA holder sig orienteret via DI og 
Dansk El-forbund. 
 
Det næste seminar i DETF regi bliver afholdt enten den 28. februar eller den 1 marts 
2007, og vil blive omkring det nye ATEX direktiv. 
SRA har allieret sig med Johnny Marklund Kristensen fra sikkerhedsstyrelsen, og 
sammen vil vi sammensætte et program for dagen. 
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Under dette punkt forespurgte SRA om nogen havde kendskab til et godt sted at være 
i trekantområdet, idet det var her vi ønskede at holde seminaret. 
Følgende blev foreslået: 

1. Vejle tekniske skole (Her ved Claus fra Schneider noget) 
2. Solar i Vejen Spørg Storegård. 
3. Evt. Siemens i Brande, de har før ytret ønske om at holde noget. 

SRA undersøger mulighederne. 
Der blev også orienteret om at kontingentnotaen for 2007 ville blive udsendt fra 
kontoret medio december i lighed med sidste år, og at SRA ikke i år ville agitere 
ekstraordinært for reklamen på hjemmesiden, da det var gjort så rigeligt. 
Angående denne reklame blev det besluttet at bibeholde samme pris igen i 2007. 
 
 
 

 
Pkt. 4 SRA uddeler et budget opfølgningsskema i lighed med de andre kvartaler, og tallene 

gennemgås.  
 Der sker nogle forskydninger idet indtægter formentlig vil blive ca. 29.000 Kr. lavere 

end budgetteret, men når omkostninger samtidig vil blive ca. 27.000 Kr. lavere end 
budgetteret vil den samlede ændring ikke blive ret stor. Det vil komme til at betyde at 
der bliver et overskud i 2006 på knap 20.000 kr. hvis der ikke kommer nogen 
uforudsete udgifter her i året sidste måneder. 

 
 SRA skal udarbejde et budget for 2007 som skal rundsendes til bestyrelsen, og så 

gøres klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet først i januar 2007. 
 

 

 

  
Pkt. 5 Køreplanen for morgendagens møde gennemgås, og SRA kan berette at første 

indlægsholder Rikke Koch fra sikkerhedsstyrelsen har lagt sig syg. Hun har dog sendt 
sine PowerPoint præsentation, lavet til mødet, til SRA, så vi er blevet enige om at Lars 
Poulsen og SRA sammen vil forsøge at komme igennem dette punkt så godt som 
muligt. 

 Samtidig vil punktet omkring DETF deltagelse i udvalg S-517-04 blive flyttet op så 
det kommer umiddelbart efter Lars Poulsen og SRA s indlæg, det hører ligesom 
hjemme her, og så passer det nok også bedre med tiden. 

 Det er her vi skal huske at spørge forsamlingen omkring emner til medlemmer af dette 
udvalg. 

 
 Ellers var alle enige i køreplanen som siger at det er formanden Søren Juul Nielsen der 

indleder, og derefter tager SRA over. 
 
  
 
 
Pkt. 6 Under SRAs orientering på medlemsmødet, vil han komme ind på efterårets studietur, 

som desværre er blevet aflyst på grund af for få tilmeldte. 
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 SRA vil selvfølgelig beklage overfor Phoenix Contact, ligesom han vil læse op fra det 
brev Henning Lippert har sendt til de der havde tilmeldt sig. 

 Herefter vil vi prøve at få dem til at gennemføre turen som de selv siger i forbindelse 
med forårets Hannovermesse. 

 Emnet gav også anledning til at bestyrelsen holdt hinanden fast på at disse studieture 
fremover kun skal finde sted hvert andet år. 

  
 
 
Pkt. 7 Næste bestyrelsesmøde vil finde sted den 11. januar 2007 hos ABB i Fredericia. 

Nærmere orientering udsendes før mødet 
 
 
 
 
Pkt. 8 Her var eneste punkt at SRA meddeler at han tager til afskedsreception for Åge 

Brunsvig fra Løgstrup den 27. oktober i Århus. 
 
 
 
 
 
Aalborg den 31. oktober 2006.  
Ref.: Søren Rasmussen 


