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Referat af bestyrelsesmøde i DETF 
  
 
Dato:  20.januar 2016 
Sted: Titech Electric A/S Ove Gjeddesvej 11-19 Odense 
Tid:  Kl. 11.30 
Deltagere: Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Michael Schrøder, 

Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen(SRA) 
Afbud: Ingen 
Formål: 58. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF 
 
 
Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 22 oktober 2015 
2. Fremlæggelse af regnskab 2015  
3. Godkendelse af budget 2016 
4. Generalforsamling 2016 bl.a. hvor skal vi holde den? 
5. Valg til bestyrelsen hvem er på valg? 
6. Studietur nyt fra Henning 
7. Fremtiden for DETF? 
8. Medlemssituationen 
9. Orientering fra direktøren  
10. Eventuelt 

   
 

Pkt. 1 Godkendelse af referat. 
   
 Der var ikke bemærkninger til referatet, som herefter blev underskrevet af bestyrelsen. 
 
 
Pkt. 2 Regnskab 2015.  
 
 SRA uddeler budgetopfølgningsskemaer, kasseopgørelse samt revideret årsregnskab, 

og disse tal gennemgås. 
 
 Resultatopgørelsen viser et overskud på 23.496 kr. væsentlig bedre end budgetteret, 

idet budget sagde et overskud på 2.350 kr. 
 Årsagen til dette, samt hvordan overskuddet er fremkommet blev herefter gennemgået 

i hovedpunkter af SRA. 
 
  
 Indtægterne viste en lille stigning som stammer fra lidt større indtægter på både 

reklame og kursus, medens kontingentindtægterne var som budgetteret.  
 
 Vore indtægter endte således på 832.250 Kr. mod budgetteret 825.850 Kr. 
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 På udgiftssiden var det foreningsarrangementer samt kørsel der afviger en smule fra 
det budgetterede. Foreningsarrangementer blev lidt mindre end vi havde afsat, hvilket 
skyldes at vi på forårsmødet havde en indlægsholder der kun kostede et par flasker vin 
mod normalt ca. 25.000 Kr.  

 Kørsel var blevet godt 10.000 Kr. højere end budgetteret, men det skyldes den noget 
større aktivitet, ligesom Direktøren havde været til møde i Sverige i bil. 

 Der blev spurgt ind til det lidt højere beløb til gaver, og det blev forklaret med flere 
jubilæer, fødselsdage samt indvielser af nye lokaler, men beløbet var stadig ikke stort. 

 
 Alle øvrige udgifter var på niveau med budget, samt som de foregående år. 
 
 I alt havde vi haft udgifter for 810.096 Kr. mod budget på 823.500 Kr. 
 
 Resultat før renter blev således til et overskud på 22.154 Kr. og med 1.341 Kr. i rente 

blev årets overskud på 23.495 Kr. hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. 
 
 Balancen blev ligeledes gennemgået, og her var der aktiver og passiver for 458.136 

kr., og af balancen fremgår det at egenkapitalen efter årets overskud nu er på 457.436 
kr. 

 
 Bestyrelsen betragtede regnskabet som tilfredsstillende, og regnskabet blev 

enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen, ligesom det er underskrevet af 
direktionen og revisionen. 

 
  
Pkt. 3 Budget 2016  
 
 Sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet var der udsendt et budgetforslag for 

2016. 
 Indtægter viser 842.000 kr.  De fremkommer med kontingent på 702.000 kr. hvilket 

SRA fortalte var de kendte medlemsindtægter samt endnu et medlem, som vi 
forventede kom snart. Der var to mulige som vi var i dialog med. 
Banner reklame står til 90.000 kr. hvilket her er det kendte tal ved årets indgang, og så 
er der sat 50.000 kr. som indtægt på kurser, hvilket svarer til 50 deltagere på kurserne 
omkring maskintavler. SRA kunne berette at dette tal allerede var nået. 

  
 Kontingentet er påvirket af at vi i 2016 kun er 51 betalende medlemmer mod 52 i 

2015 idet Stanfo A/S ikke længere er medlem efter deres sammenlægning med Cubic 
Modulsystem. 

 SRA kunne også oplyse at der allerede var kommet endnu en tegning af reklame idet 
Fibox havde tegnet reklame for 2016, og det giver en merindtægt på 5.000 Kr. 

 
 På udgiftssiden var der ikke meget at berette, det var stort set de samme udgifter som 

vi har kendt de senere år, dog var gagen ikke blevet reguleret endnu, så den stod med 
det samme beløb som i 2015. 

 Dette blev dog rettet idet bestyrelsen afholdt et kort møde hvor de enedes om at gagen 
skulle stige 2 % hvilket således er rettet ind i det nye budget for 2016, sammen med 
den merindtægt på reklame som nævnt før. 
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 Det vil sige at vi for 2016 budgettere med et lille underskud på 3.400 Kr. hvilket må 

siges at være ok vores egenkapital taget i betragtning. 
 
 Budgettet blev herefter godkendt af en enig bestyrelse.  
  
 
Pkt. 4 +5 Generalforsamling 2016 samt valg 
 
 Der var endnu ikke truffet aftale med nogen omkring afholdelse af forårsmødet med 

tilhørende generalforsamling, men flere senarier blev gennemgået. 
 
 Man enedes om at Ulrik Juul skulle undersøge om det var muligt at holde et møde i 

Odense med besøg hos Universal Robots. Vi kunne måske holde mødet sammen med 
nogle af de fynske medlemmer, f.eks. Desitek, det vi SRA spørge om. 
Triax og Solar i Århus blev også nævnt, men første prioritet var Odense. 

  
 Angående valg til bestyrelsen var Ulrik Juul og Preben Lund på valg for de primære 

medlemmer, og begge var klar til genvalg. 
 For de associerede var Henning Lippert på valg, også han var villig til genvalg. Begge 

suppleanter Thomas Heilbuth fra Elogic og Peter Oppelstrup som nu er ansat hos 
Weidmüller ville blive foreslået genvalgt fra bestyrelsen, efter en henvendelse fra 
Søren Rasmussen, ligesom revisor Jacob Møller Knudsen ville blive foreslået 
genvalgt, dermed skulle alle valg være klare. 

 
 Torben Fristrup fra Cubic skulle foreslås som dirigent hvis han tilmeldte sig til mødet. 
 
 Angående indlægsholder ser vi lige tiden an, for det vil nok blive lidt småt med tid 

hvis vi skulle få et møde hos Universal Robots i stand, samtidig med at en virksomhed 
skulle fortælle lidt om sig selv. 

 Det vender vi tilbage til når vi har svar fra de enkelte involverede. 
  
 Herudover var der ikke bemærkninger til medlemsmødet og generalforsamlingen. 
 
 
Pkt. 6 Studieturen 2016 
 
 Henning Lippert gennemgik hans forslag til en studietur til deres fabrikker i Tyskland. 

Det mest hensigtsmæssige ville blive en bustur, og fra bestyrelsens side var der et 
ønske om vi ikke kunne få et besøg ind hos en større tysk tavlebygger. 

 Henning ville høre sine kontakter i Tyskland samt eventuelt vende tilbage til SRA for 
hjælp. SRA kunne fortælle at han tidligere havde snakket med Rittal, som gerne ville 
være behjælpelige med at finde en sådan tavlebygger, de havde dog et vist kendskab i 
Tyskland. 

 
 Henning Lippert og Søren Rasmussen arbejder videre med dette projekt, som 

forventes afholdt enten i begyndelsen af oktober eller måske bedst medio september. 
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Pkt. 7 Fremtiden for DETF 
 
 Dette punkt var en opfølgning fra sidste møde, hvor bestyrelsen besluttede at vi skulle 

have noget materiale klart til f.eks. efterårsmødet, hvor vi skulle involvere 
medlemmerne i hvad det var de forventede vi skulle tage fat på i foreningen. 

 Der var mange forslag bordet rundt, bl.a. foreslog Flemming Folkvardsen at vi skulle 
huske at fremhæve det vi allerede gør for medlemmerne, ligesom vi ikke må glemme 
det sociale aspekt. 

 
 Michael Schrøder viste bladet Jern- og maskinteknik som kunne være et forum hvor 

DETF skulle promovere sig lidt mere, det henvendte sig til vore medlemmers kunder. 
Det kunne f.eks. være i form af en artikel eller noget fagligt stof, men problemet er 
hvem der kan/ skal lave dette. 

  
 Der var også enighed om at vi til stadighed skulle arbejde med noget fagligt i lighed 

med de kurser vi for tiden afholder for vore medlemmer. 
 
 Efter mange forskellige forslag bordet rundt, enedes man om at Formanden og 

Direktøren skulle tage en snak med Else Marie som vi tidligere har brugt til 
strategiarbejde, og høre hvad hun kunne foreslå. Flemming Folkvardsen havde også 
kenskab til en som kunne være rigtig god til sådan en seance, det var Palle Smed, som 
havde lavet tilsvarende arbejde for andre brancheforeninger. 

 
 Konklusionen blev at Ulrik Og Søren skulle komme med et oplæg, som vi så skulle 

arbejde ud fra. 
 
 
   
Pkt. 8 Medlemssituationen. 

 
SRA orienterede om nuværende medlemsstatus, hvor vi nu er 53 medlemmer fordelt 
på 3 kategorier: 
 Tavlebyggere 25 
 Leverandører  26 
 Rådgivere    2 
 
 
Eller fordelt som vi plejer idet der er tre af leverandørerne der tilhører de primære 
medlemmer: 
 Primære medlemmer 28 
 Associerede medlemmer 23 
 Rådgivere    2 
 
Vi har ved udgangen af 2015 mistet 2 medlemmer, idet vi jo har mistet Stanfo efter 
sammenlægningen med Cubic, ligesom vi ikke mere har El-ConPower som medlem 
efter deres konkurs  
  
Omkring nye mulige medlemmer arbejder SRA ud fra nedenstående liste:  
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 Nortec Automation i Ikast 
 DME i Holstebro   Preben Lund taler Hans Mejlhede 
 Mia-El i Nykøbing Mors (SRA er i gang) 
 PL-Control i Mariager (SRA er i gang) 
 Uni-El skal igen forespørges efter ejerskifte 

Contech vil også blive besøgt på Falster ved først givne lejlighed, de er 
store i branchen 

 
 
SRA arbejder videre ud fra listen. 
 

 
 
Pkt. 9 Nyt fra Direktøren. 
 
 Formanden og direktøren startede dette punkt med at fortælle om at de havde haft 

kontakt til de andre nordiske brancheforeninger, og at der var stor interesse for at 
samarbejde de tre lande imellem. I Norge havde de f.eks. startet et forsøg på en privat 
registreringsordning for tavlebyggere som lyder meget interessant, det er vel noget i 
retningen af den der findes i Danmark for byggebranchen. 

 De forskellige snakke mellem vore Nordiske søsterorganisationer har nu udmøntet sig 
i at vi har aftalt at mødes. Det sker den 11 februar i Oslo, og fra os deltager formanden 
og direktøren, og fra Norge deltager også deres formand samt direktør samt endnu et 
bestyrelsesmedlem, medens svenskerne dagen før vort bestyrelsesmøde havde 
meddelt at de desværre ikke kunne komme, idet de ikke har organisation til dette 
endnu, de er jo ret nye. 

 De kunne så også fortælle at de ville styrke deres organisation ved at indbyde deres 
leverandører til at deltage i brancheorganisationen, ligesom vi gør i Danmark og 
Norge, dette ville ske til efteråret, men som de sagde ville de meget gerne høre hvad vi 
besluttede at gøre, og de var selvfølgelig også med på de ideer vi havde. 

 
  
 Vedrørende uddannelse kunne SRA berette at der nu var tilmeldt 26 på kurset den3 

marts og 28 på kurset den 29 marts, og der kommer hele tiden lidt tilmeldinger, men 
vi har besluttet at 30 på hvert kursus er max, mod tidligere 25. Dette er co-ordineret 
med Jørn Jørgensen. 

 Hvis tilmeldingen bliver for stor, vil vi forsøge med endnu et kursus til efteråret, mere 
om det senere. 

 
 
 SRA kunne fortælle at han ikke ville udsende forespørgsler omkring lønniveauer 

sammen med næste udsendelse af konjunkturbarometeret, idet der var kommet lidt 
forskellige ønsker fra de personer som han havde talt med omkring hvad de ønskede. I 
stedet ville han prøve at sende et afkrydsningsskema med hvor han bad medlemmerne 
krydse af hvad de eventuelt kunne oplyse omkring løn, og derefter se på hvordan vi 
kan indsamle data vi kan bruge til noget.  

 De næste skemaer til konjunkturbarometeret vil blive sendt ud primo februar. 
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 Vi havde fået en indirekte henvendelse fra Dansk Brandteknisk Institut, som angik 
brand i eltavler. 

 SRA havde talt med en Allan Olsen fra firmaet Lifeguard, som producerer automatisk 
brandslukningsudstyr til bl.a. eltavler, hvilket vi fik et bevis på via en video som han 
havde medsendt. 

 
 Samtidig var SRA kommet i forbindelse med nogle tal fra Forsikringsselskaberne, 

hvoraf det fremgik at de årligt udbetalte ca. 3 Mia kr. i forsikringsgodtgørelse for 
følgeskader efter brande fra elektriske installationer. Det var et meget stort beløb, og 
det havde givet SRA den ide at vi måske skulle gå sammen med forsikringsbranchen 
for at få mere fokus på at få disse brande stoppet inden de udvikler sig til noget 
alvorligt, og her kom Allan Olsen ind i billedet. 

 Det hele var så nyt endnu, men ud fra de fremviste tal ser det ud som om der er noget 
at gøre her for branchen, og SRA fik bestyrelsens opbakning til at arbejde videre med 
emnet. 

 
 
 Det nye BPS skema blev også nævnt. SRA fortalte at han ikke alene kunne lave et nyt 

og bedre skema, men han skulle have hjælp til dette. Han havde spurgt Rene fra 
Cubic, men han kunne ikke hjælpe, idet han anser det vi allerede havde som det der 
var det rigtige efter normen 61439. 

 Vi vil imidlertid gerne have et med noget mere afkrydsning, så det bliver lettere for 
rådgivere at udfylde, eller tror vi ikke det bliver udfyldt. 

 Det blev besluttet at SRA skulle tage kontakt til Jørn Jørgensen, som måske kunne 
hjælpe os med dette skema. Det ville så også gøre at han ville promovere det på sine 
kurser. 

 
 
 
Pkt. 10 Eventuelt 
  
 Mødet var blevet indledt med et emne som Stephen Høj havde bragt på banen. 
 Det var angående de store kunders krav til dokumentation af ”Conflict Minerals”. 

Stephen var meget interesseret i hvordan andre møder den udfordring, nærmere om de 
også får disse henvendelser og hvad de gør ved dem. 
 
Det er meget komplekst, og skyldes en amerikansk lov fra 2010 der forbyder metaller 
fra en række afrikanske lande. Så der kræves man har styr på hvilke 
certificerede/godkendte smeltere, der indkøber metaller fra godkendte miner og om 
man som komponentleverandør eller tavleproducent har disse i sine produkter. 
Vi kigger ind i komplekse produkter med elektronikkredse, tantal, kobber bla bla bla 
og det virker uoverskuelig hvis der skal kunne dokumenteres rå-komponenterne er fri 
for Conflict Metals.  

 
 Dette emne var noget som gav anledning til en større diskussion, som vi selvfølgelig 

ikke kunne løse på dette møde. Preben Lund og Henning Lippert fremviste nogle 
skrivelser som Cubic h.h.v. Phoenix havde fået udfærdiget, men der var stor enighed 
om at det ikke var muligt at overholde den regel. 
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 Det sluttede med at bestyrelsen enedes om at dette var noget foreningen bør tage sig af 
på medlemmernes vegne, og det blev besluttet at Stephen og Søren skulle udfærdige et 
brev om emnet og sende det til vore leverandørmedlemmer, og så skulle vi ud fra de 
svar vi fik tilbage sammensætte noget mere, som vore medlemmer kunne bruge, hvis 
dette blev muligt. 

 
 Stephen Høj og Søren Rasmussen tager action på dette. 
 
  
 Formanden fortalte også at han havde haft en kontakt til Tekniq, om et eventuelt 

samarbejde, men det var ikke noget der gav anledning til yderligere debat, idet det 
simpelthen var for dyrt, samtidig med at det ville blive enden på DETF, så dette emne 
arbejdes der ikke videre med. 

 
 SRA fortale også her at det var lykkedes at få et mindre nedslag i den pris som 

Teknisk Forlag skulle have for vores annoncer i deres blad, så der var lidt penge til 
overs til anden annoncering. SRA skulle så tage kontakt til Supply som kunne være en 
mulighed. Pengene kunne måske også bruges til en journalist som kunne forfatte 
nogle artikler for os. 

 
 
 Der var ikke mere til eventuelt, så mødet sluttede med at SRA skulle finde ud af hvor 

medlemsmødet skulle holdes, og derefter skulle vi finde et sted for næste 
bestyrelsesmøde. 

  
 
 

Aalborg den 22. januar 2016 
Søren Rasmussen (SRA) 
Referent. 

 
 
 

Ulrik Juul    Stephen Høj  Michael Schrøder Preben Lund  
  

 
______________ _______________ ______________ ___________ 
 
 
 
Carsten Christensen  Henning Lippert Flemming Folkvardsen 
 
_______________ _____________ ___________________  


