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Referat af bestyrelsesmøde:   
________________________________________________________________________ 
 
                  23. januar 2018 
 
Torsdag d. 18. Januar 2018 kl. 12.30 –  17.30 
Sted: Titech Electric Ove Gjeddes Vej 11 - 19 Odense 
 
 
 
Deltagere:     Ansvarsområde: 
 
Ulrik Juul Titech Electric A/S Formand 
Stephen Høj Tricon A/S Næstformand 
Carsten Christensen EL-TA A/S Bestyrelsesmedlem 
Jens Chr. Kristiansen Soft & Teknik A/S Bestyrelsesmedlem 
Preben Lund CUBIC Modulsystem A/S  Bestyrelsesmedlem 
Henning Lippert Phoenix Contact A/S Bestyrelsesmedlem 
Rene Kjemtrup (RCK) Dansk El-Tavle Forening Direktør 

 
  

Afbud: Flemming Folkvardsen, ABB 
Formål:  70. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 26 oktober 2017. 
a. Elkonsulenterne, notat underskrives 

2. Fremlæggelse af regnskab 2017  
3. Generalforsamling 2018  
4. Medlemssituationen 
5. Konjunkturbarometer & revision 
6. Markedsføring 
7. Hjemmeside 
8. Godkendelse af budget 2018 
9. Nyt fra direktøren 
10. Næste møde placering? 
11. Eventuelt 
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Sammenfatning af opgaver lagt ud til medlemmer af bestyrelsen: 
3. Generalforsamlingen (se mere under pkt. 3) 

• Preben Lund tager fat i Jesper Fristrup. 
• Ulrik tager fat i Lars Wandahl Sørensen & Chris Damsgaard. 

9. Nyt fra direktøren 
• Husk at sende jeres personlige cpr. Nr. til mig. For registrering af reelle ejere. Eller ring. 

 
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde 26 oktober. 

El-konsulenterne, notat underskrives 

Dagsordenen blev godkendt, uden kommentarer. 
Samarbejdsaftalen mellem RCK og El-konsulenterne, blev underskrevet uden kommentarer. 
 
 

2.Fremlæggelse af regnskab 2017 

Der blev konstateret et underskud på -150.181 kr. En budgetoverskridelse på 27.589 kr. Hertil 
manglede en faktura fra SOLAR for afholdelse af reception for Søren (Regningen lyder på 13.710 kr.). 
Den har RCK rykket for, den kom først efter der var lavet revision på regnskabet. Bestyrelsen ønsker 
at RCK får rettet årsregnskabet til, så Sørens reception indgår i årsregnskabet.  
Årsagen til budgetoverskridelsen er ifølge formanden, at Søren blev længere på posten end ventet, 
samt udgift til afskedsreception. Der er en overskridelse på 17.000 kr. på foreningsarrangementer, 
hvilket skyldes rekord mange deltagere på efterårsarrangementet. Der er anvendt 40.000 kr. mindre på 
markedsføring, hvilket skyldes ændring i annoncering. 
Bestyrelsen vil gerne have alle udgifter for året 2017 med på regnskabet for 2017. Den manglende 
faktura fra SOLAR skal med. Det var den eneste kommentar til regnskabet. 
Det endelige regnskab, kan først godkendes og underskrives på det kommende bestyrelsesmøde i april 
måned. 
Vedhæftet: Nyt regnskab godkendt af revisor Jacob Møller Knudsen, samt kommentarer til regnskabet 
i forhold til budget. 
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3. Generalforsamlingen 2018 

Valg af dirigent, forslag Jesper Fristrup fra CUBIC spørges herom. Preben Lund vil spørge Jesper om 
han kunne have lyst at stille op. 
 
På valg til bestyrelsen er: 
 
Primære medlemmer: 
Ulrik Juul, Ulrik genopstiller 
Preben Lund, Preben genopstiller 
 
Associerede medlemmer: 
Henning Lippert, Henning genopstiller ikke 
 
Bestyrelsen foreslår Chris Damsgaard (Phoenix Contact), som nyt medlem for de associerede 
medlemmer. 
  
Chris er i dag suppleant for bestyrelsen (associerede medlemmer). Bestyrelsen foreslår Lars Wandahl 
Sørensen (SOLAR), som ny suppleant. Ulrik Juul tager fat i dem begge. 
 
Suppleant for de primære medlemmer er Torben Madsen (TIC). RCK spørger om han fortsat ønsker at 
stå som suppleant. 
 
Medlemsmødet om eftermiddagen 
Vi fortsætter med samme tema, som efterårsmødet i 2017, nemlig digitalisering. 
 
Rittal kommer med et oplæg, der er tænkt som optakt/inspiration til en tur til Rittals innovation centre i 
Tyskland i uge 24. Rittal vil invitere Eplan, til at være deltagende på deres indlæg.  
RCK trykker Eplan, for et medlemskab af foreningen, da de er eneste at de tre der primært leverer 
tegningssoftware til branchen, der ikke er medlem. 
 
Indkomne forslag til medlemsmødet: (Fra Claus Sørensen, TRIMATIC) 
RCK vil spørge forsamlingen om mulighed for at nedsætte en særlig arbejdsgruppe, der ser på valg af 
administrativt system, til tavlebranchen. Og hvilke eventuelle tilretninger branchen har behov for. 
RCK beder Claus Sørensen fra Trimatic om at binde flere ord på. 
  
RCK vil sikre et program for eftermiddagen, måske med andre indlæg. Eksempelvis SOLAR, som 
vært. 
 
Eventuelt en kort introduktion til hjemmesiden. 
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4. Medlemssituationen 

Udmeldt inden start 2017 er: Holtec, Coferro & Triacetin 
Indmeldt inden start i 2017 er: PL Control & Nordtec Optomatic 
Nye medlemmer indmeldt i løbet af 2017, med økonomisk virkning fra 1. januar 2018: 

• PC Schematic 
• IGE-XAE (Caddy) 

Opsagt hjemmeside bannerreklame, med virkning fra 1. januar 2018. 
• Eegholm 

 
Pr. 1. januar 2018 ser medlemssituationen således ud: 

• Primære medlemmer:    28 
• Associerede medlemmer:   24 
• Rådgivere              2 
• Bannerreklamer   19  

 
Nye potentielle medlemmer: 
  

• AD Control i Slagelse, Helle Olsen er kontaktet flere gange, har ikke hørt tilbage. Skal rykkes 
igen. 

• Picca Automation er endnu ikke blevet kontaktet, men det vil blive gjort ved først givne 
lejlighed. 

• Dan Delektron har selv spurgt om at blive medlem, og har fået materiale, men de tænker stadig, 
har lige rykket igen. Afventer Kenn Hansen. 

• Elcon Automation i Hornslet skal besøges, tale med Thomas Bitch Pedersen. Vigtigt er at 
tavledelen har eget CVR. Nr. 

• TOFT Automation, har set på vores hjemmeside. Skal kontaktes. Henrik Toft Sørensen. 
 

• Emner der har været behandlet, med ikke pt. er potentielle: 
• CS-Electric, i Esbjerg de ønsker ikke PT at blive medlem, måske senere. 
• Contech i Nykøbing Falster Lars Villander, vender tilbage når de føler, de har tid til at blive 

medlem.  
• Uni-El har talt med Lars Thiesen, de ønsker også at vente, har travlt.  
• AB-Elco i Ringsted Tomas Kudsk er kontaktet, ikke interesseret lige nu. Måske kontakter hans 

kompagnion os. De er anbefalet af Flemming Hansen F.J.H.. 
 
Hvis der er nogle der støder på virksomheder, der kan blive medlem, bedes de sende 
virksomhedsoplysningerne til RCK. Så tager han fat i virksomheden. 
 
Det blev på mødet drøftet, om RCK skulle tage fat i EL-CON, EL-CON er en stor 
elinstallationsvirksomhed. De kan blive medlem, hvis deres omsætning primært ligger på 
eltavleproduktion. Så kan de optages iht. Vedtægterne. RCK undersøger deres CVR sammensætning. 



 

 
 

Dansk El-Tavle Forening | EGE ALLE 7 | 8723 LØSNING | TELEFON: +45 2053 1333 | DETF.DK 
 

 

5 

5. Konjunkturbarometer & revision 

 
Inden punktet blev gennemgået, fremviste RCK det foreløbige budget, for at gøre bestyrelsen 
opmærksom på, at midlerne i foreningen er begrænsede. RCK anbefalede bestyrelsen at tage hensyn til 
det, i forbindelse med valg af model for behandlingen af fremtidens konjunkturbarometer. 
 
RCK har indsamlet og vurderet forskellige forslag til gennemførelse af konjunkturbarometeret 
fremadrettet. 
Der er indhentet priser fra PWC, Deloitte, Rambøll & Rathmann og Mortensen. 
 
Deloitte: 
Indhentning af data fra de tavleproducerende medlemmer.  
Opsætning af spørgeramme:    5.000 kr. 
Indsamling af data pr. år:   15.000 kr. 
I alt:    20.000 kr./år 
Her er ikke lavet analyse af indsamlede data. 
 
Review og afgivelse af erklæring på årsregnskabet 10.000 kr. 
Udarbejdelse af udkast til årsregnskab    2.000 kr. 
I alt    12.000 kr. 
 
PWC: 
Indsamling af data   15.000 kr. 
Vurdering af indsamlede data mod branchetal 10.000 kr. 
 
Assistance ved opstilling af årsregnskab  12.000 kr. 
Ovenstående inklusiv revision af regnskabet 20.000 kr. 
 
Rambøll: 
Vi indsamler selv data i deres Servey system.  15.000 kr. 
(Ovenstående pris forudsætter en binding på 3 år, alternativt er prisen 20.000 kr./år) 
 
Billigere løsning med begrænsninger  9.833 kr. 
(Ovenstående pris forudsætter en binding på 3 år)    
 
Rathmann & Mortensen: 
Gennemgang af bogholderi, opstilling af årsregnskab og  
hjælp til Regnskabsprogram  6.000 kr. 
Revisionspåtegning   3.000 kr. 
 
De har ikke givet pris på indsamling af data til konjunkturbarometeret. Det beder RCK dem om. 
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Foreningens nuværende revisor Jacob Møller Knudsen, har tilbudt at fortsætte som foreningens 
revisor. 
 
Vigtig baggrundsviden: 
For at man kan lave indekseringen i vurderingen, skal man vide, hvem der har indmeldt tal ved den 
forrige indsamling af data. Man er nødsaget til kun at vurdere på de samme virksomheder fra gang til 
gang. Hvis ikke man gør det, vil man ikke få et retvisende billede. Udfordringen er, Søren ved, hvem 
der er med i den foregående indeksering, det ved RCK ikke.  
 
RCK foreslog at man fortsatte som hidtil, for at holde omkostningerne nede. Søren ligger med data, 
der vil kunne skabe mulighed for at se tilbage på sidste år. Men de bliver ikke frigivet af Søren, 
medmindre bestyrelsen forlanger det. Den aftale har RCK med Søren. 
   
De forskellige modeller og muligheder blev på mødet vurderet i forhold til hinanden.  
 
Konklusion: 
Bestyrelsen vil gerne have at Jacob Møller Knudsen fortsætter som foreningens revisor. 
Bestyrelsen vil gerne have en ekstern til at indsamle data og sikre anonymiteten af data. 
RCK tager fat i Rathmann og Mortensen for at høre om de vil forestå indsamlingen af data. Hvis de 
vil, skal RCK bede Søren levere data fra sidste indmelding, til revisoren, så indekseringen er på plads 
fra starten.  
 
6. Markedsføring 

Foreningen er nu ude af alle trykte medier. 
 
RCK fremlagde forslag om at skære ned på marketingbudgettet, koncentrere os om at være synlige på 
de rigtige sider. 
 
Der blev forslået at købe partnerskab hos følgende medier: 
 Supply-siderne 

• Electronic Supply  6.800 kr.   
• Energy Supply  1.900 kr. 
• Metal/jern & metal  2.000 kr. (2 portaler dvs. Metal Supply & Maskinindustrien) 
• Building/Lic/Mester  2.000 kr. (3 Portaler dvs. Building Supply, Licitationen & Mestertidende) 
• Samlet  12.700 kr./år. 
• ? Søfart?   Pris 1.000 kr., blev i første omgang valgt fra. 

 
• El-Fokus  
• Partnerskab  6.000 kr. 

 
• Installatør.dk  
• Partnerskab  6.000 kr. 
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• Samlet årlig udgift:  24.700 kr. (excl. Søfart) 

 
Det blev besluttet at foreningen skulle betale udgiften på de 24.700 kr. 
 
RCK foreslog at vi benyttede en tekstforfatter, til at være behjælpelig med at sikre at kvaliteten på 
eksempelvis hjemmesiden er i top. Og at det bliver vurderet om der er særlige formuleringer/ord, der 
bør anvendes i forhold til google optimering. Forslaget blev godkendt. 
 
Bannerreklamer på hjemmesiden: 
RCK foreslog, for at gøre det mere attraktivt at annoncere på hjemmesiden, at hvis man betaler for 
bannerreklamer må man sende tre billeder til foreningen 3-4 gange årligt, som bliver samlet i et 
bibliotek, hvor de tilfældigt bliver taget fra og fremvist på foreningen hjemmeside.  
 
Konklusion:  
Det blev besluttet at man må sende to billeder, to gange årligt til foreningen. Samtidig blev det 
besluttet, at inden det blev sat i gang, skulle RCK fremsende en skabelon, til godkendelse i bestyrelsen. 
Så vi har styr på hvad det er der bliver lagt ud på hjemmesiden. Format på billeder, logo mv. 
 
Samlet besluttet budget på 60.000 kr. RCK fordeler økonomien indenfor ovenstående. Hvis der er 
økonomi til det, føres en bannerreklame til efteråret, på en relevant internetside. 
 
RCK orienterer om et ønske om nedsættelse af et marketingudvalg. Et lille udvalg, der kan give RCK 
sparring til at gøre de bedste valg. Dette var i orden med bestyrelsen. 
 
7. Hjemmeside 

RCK introducerede emnet, ved at informere bestyrelsen om, hvilke krav, der var blevet stillet i 
forbindelse med vurderingen af leverandør.  
 

• Åben platform, så foreningen ikke er låst til en enkelt leverandør på sigt, som Wordpress, eller 
lignende. 

• Responsiv – (mobilvenlig) 
• Medlemslogin 
• SEO optimering 
• Handelsplads 
• Tilmeldingsmodul, tilmelding til kurser, events ol.  

 
Den nuværende leverandør, leverer siden på en intern platform. Samtidig ønskes en række 
funktionaliteter, der koster ekstra.  Udover det tilsendte tilbud. 
 
RCK orienterede bestyrelsen om at han har involveret sin søn, der leverer hjemmesider, for at få en 
god pris på siden. For god ordens skyld, har RCK rettet henvendelse til formanden, der var orienteret 
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om valget. Det er aftalt at formanden, er den der endeligt vurderer om leverancen er tilfredsstillende. 
Og lever op til det aftalte. Samtidig er det aftalt, at der ikke betales for noget før, siden er endelig 
godkendt. Aftalen er, at vi skal gå efter at få så god en hjemmeside som muligt. Til så lav en pris som 
muligt. Med mulighed for at vælge en ny leverandør på sigt. Valget giver brede muligheder for at 
flytte siden. 
 
Fordelene er at vi kan blive ved med at justere på siden, til vi er tilfredse med den. Uden 
meromkostninger. Dog er der opstillet krav, til hvad siden skal indeholde. Det er de elementer der kan 
justeres løbende på.  
 
Der er tilbudt drift af siden, hvor løbende vedligehold er med i prisen. Lig den gamle hjemmeside.  
 
Siden blev præsenteret og gennemgået. Bestyrelsen blev efterfølgende bedt om at tage stilling til om 
man ønsker at fortsætte arbejdet på siden. Eller man ønsker en anden leverandør.  
 
Bestyrelsen gav udtryk for at de var tilfredse med det fremviste og tankerne bag siden. Det blev derfor 
besluttet at fortsætte arbejdet med siden, med One Step Further. Prisen er 30.000 kr. for den færdigt 
leverede side. Plus årlig omkostning på ca. 9.000 kr. I 2018 ligger vedligeholdelsesprisen på en 
reduceret pris på 7.000 kr.  
 
Det forventes at siden er færdig og i drift senest ved inden udgangen af første kvartal. 
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8. Godkendelse af budget 2018 

RCK gennemgik de udsendte budget, med tilhørende rettelser. Bestyrelsen ville gerne om vi sikrede at 
vi ikke kom ud af 2018 med et underskud. Af særlige poster ekstraordinære poster kan nævnes: 
Ny hjemmeside, Forsikring & Konjunkturbarometeret. 
Det er en udfordring, men budgettet er nu rettet til efter det.  
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9. Nyt fra direktøren 

 
Goddag til ny direktør og farvel til den gamle 
Overdragelsen er gået fint. Alt skulle nu være flyttet til ny direktør, adgange til virk.dk, skat, netbank 
forsikring mv. 
 
Registrering af reelle ejere 
Det er vigtigt at vi får registreret reelle ejere på virk.dk. Iht. Vedhæftede skal jeg registrere hvert 
bestyrelsesmedlem på siden. For at det kan lade sig gøre, skal jeg som orienteret på mødet bruge jeres 
cpr. Nummer.  
 
Forsikring 
Er sat i kraft pr. 1. januar 2018. 
 
Status nyt regnskabsprogram, fakturering, løn mv. 
Programmet kører som det skal. RCK, har tilvalgt lønprogram, der sikrer at skat, ATP mm. Bliver 
betalt automatisk. 
 
WEEE direktiv 
Der kommer ændringer til direktivet, RCK er i dialog med DPA System. Har modtaget materiale, det 
vurderes i samarbejde med Udviklingschef Ove Nielsen, fra CUBIC A/S. Når der er nyt, sendes det ud 
til medlemmerne af foreningen. 
  
En særlig tur i foråret til Rittals Innovations centre i Tyskland (fortsættelse af temaet digitalisering) 
Turen bliver sikkert i uge 24, en todages tur. 
 
Møde i det nordiske samarbejde, København 
Det er aftalt at RCK inviterer til samarbejdesmøde med både Norge og Sverige i foråret. 
 
Udvalgene, DBI Chris Damsgaard (Phoenix Contact), S544 (Jørgen Clausen, JE-Elkas), S517 Arne 
Thorsen PRO AUTOMATIK)   
DS hjemmesiden. RCK har bedt DS ændre på deres hjemmeside, så vore medlemmer kan se at vi er 
med i udvalgene og ikke de virksomheder, vore repræsentanter er ansat i. 
 
Kursus tanker for gennemførelse i 2018 
Vi forventer at gennemføre flere kurser i bekendtgørelser, samme kurser som sidste år. Vi håber at 
ABB forsat vil være behjælpelige med lokaler og forplejning. 
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10. Næste møde 

Onsdag den 18 april    Bestyrelsesmøde start kl. 12.30  Mødet afholdes hos EL-TA i Hørning. 
Torsdag den 19 april   Generalforsamling/medlemsmøde   Generalforsamlingen afholdes hos 
SOLAR A/S i Vejen. 
 
Årets øvrige møder: 
Uge 24     Tur til Rittals Innovationcentre i Tyskland. 
Torsdag den 23 august  Bestyrelsesmøde start kl. 12.30  Mødet afholdes ? 
Torsdag den 25 oktober  Bestyrelsesmøde start kl. 12.30  Mødet afholdes ? 
Fredag den 26 oktober  Medlemsmøde med aftenarrangement    Medlemsmødet afholdes hos ABB 
i   Skovlunde 
Studietur 
 
11.Eventuelt 

a. Softwareanvendelse på Teknisk Design uddannelserne v. Stephen 
Stephen undrer sig over at man på Teknisk Design uddannelsen i eksempelvis Kolding ikke anvender 
branchekendte programmer til at tegne i el-diagrammer. 
Det blev besluttet at RCK, skulle rette en forespørgsel til skolen og bede dem være opmærksom på 
vigtigheden af at eleverne stifter bekendtskab med branchens relevante tegneprogrammer.  
 
b. Hvad gør vi med de nye krav til antal praktikpladser i virksomhederne? v. Ulrik 
Ulrik er som sikkert mange andre af vore medlemsvirksomheder i en situation, hvor de har svært ved 
at leve op til de regler der er blevet sat. Titech er ikke godkendt til at uddanne elektrikerlærlinge, de vil 
gerne uddanne lærlinge, men kan ikke tilbyde hele uddannelsen. Kunne nøjes med et forholdsvist 
simplet men målrettet kursus for ikke faglærte. Skal vi arbejde videre med: 

• Indgå i delaftaler, dele lærlinge med andre lokale virksomheder? 
• Arbejde for et tillæg til elmontør uddannelsen (den korte ”elektriker” på 2,5 år)? 
• Tillæg til Automatikteknikeruddannelsen, som elektro? 
• Kort introkursus på en eller flere tekniske skoler, målrettet tavlemontage? 
• Egen uddannelse? 

RCK undersøger hvilke muligheder der er. 
 
c. Forslag om at flytte efterårsarrangementet til provinsen. V. Preben Lund 
Hvorfor skal vi være i København hvert eneste år, kunne vi ikke prøve en anden by i provinsen? Flere 
medlemmer siger at de gerne ønsker forandring.  
Vi fastholder tankerne for 2018, vi må vurdere i løbet af året, hvor vi skal være i 2019. 
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Ølsted den 23. Januar  
 
Med venlig hilsen 
René Kjemtrup 
 
 
 
 

Ulrik Juul Jens Chr. Kristiansen Henning Lippert Preben Lund 
    

Stephen Høj Flemming Folkvardsen Carsten Christensen  
 Afbud   

 


