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Referat af bestyrelsesmøde i DETF 
  
 
Dato:  19.april 2017 
Sted: EL_TA A/S Nydamsvej 4 Hørning 
Tid:  Kl. 12.00 
Deltagere: Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert og Søren 

Rasmussen(SRA) 
Afbud: Flemming Folkvardsen, Michael Schrøder 
Formål: 65. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF 
 
 
Dagsorden:   

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 19.januar 2017 
2. Økonomi efter 1 kvartal 
3. Køreplan for generalforsamling 
4. Gennemgang af medlemsmødet 
5. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen 
6. Medlemssituationen 
7. Status på ny direktør til DETF 
8. Orientering fra direktøren 
9. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde. 

 
 

Pkt. 1 Godkendelse af referat. 
   
 Der var ikke bemærkninger til referatet, som herefter blev underskrevet af bestyrelsen. 
 
 
Pkt. 2 Økonomi 1´Kvartal  
  
 SRA uddeler budget opfølgningsskemaer, og disse gennemgås. 
 På indtægtssiden har vi nået budget alle steder og vi er endda lidt over på kurser, 

selvom vi også har budgetteret med kurser i efteråret, så det er positivt. 
 
 På udgiftssiden er det kun kontoen kurser der træder frem som værende over budget, 

men det hænger naturligvis sammen med den merindtægt der blev omtalt tidligere, og 
sammenlagt er der lige nu et overskud på kursusaktiviteten på 26838 kr., hvor der for 
hele året var budgetteret med et samlet overskud på 26.000 kr. 

 
 Der var ikke kommentarer til de andre poster på budgetopfølgningen, 3 måneder er 

heller ikke lang tid. 
 
 Balancen blev også omdelt, og eneste kommentar hertil var den indtægt vi har fra 

Schneider på ekstra betaling for reklame, som SRA vil tale med folkene fra Schneider 
om på morgendagens møde, så den kan komme ud af verden. 
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 Ellers var der ikke bemærkninger til budgetopfølgningen for første kvartal, og denne 
blev taget til efterretning af bestyrelsen. 

  
  
Pkt. 3+4 Køreplan for generalforsamling samt medlemsmødet  
 
 SRA gennemgår slides for morgendagens medlemsmøde og generalforsamling, og 

hvem der tager sig af hvad bliver fastlagt. 
 Formanden byder velkommen til både medlemsmødet og generalforsamlingen, og han 

takker Lemvigh Müller for at de vil huse os. 
 Efter velkomsten til generalforsamlingen vil formanden indstille Torben Fristrup fra 

Cubic til dirigent, og efter valget af ham vil han overtage styringen af 
generalforsamlingen. 

 
 Formanden afholder sin beretning, og de slides, der er indsat til at underbygge det 

formanden vil sige omkring ”DETF en aktiv forening”, styrer han selv. 
 
 Efter formandens beretning vil dirigenten sætte denne til debat inden den vedtages. 
 
 Næste punkt er gennemgang af årsregnskab for 2016. Dette styres af direktøren, som 

gennemgår de enkelte poster. 
 Som sædvanligt vil vi lægge gennemgang af regnskab og forelæggelse af budget for 

2017 sammen til et punkt, hvorefter direktøren gennemgår budget for det kommende år. 
Dog er det aftalt at formanden lige vil komme på podiet for at forklare den 
ekstraordinære post der hedder ansættelse af ny direktør på 120.000 kr.  

 
 Herefter fortsætter direktøren med sin gennemgang af budget 2017, ligesom han vil 

fortælle at bestyrelsen ønsker uændret kontingent for 2017. 
 
 Dirigenten sætter herefter økonomien til debat inden den forhåbentlig bliver vedtaget. 
 
 Herefter går vi til valg til bestyrelsen. 
 Stephen høj, Carsten Christensen og Michael Schrøder er på valg, og bestyrelsen vil 

foreslå genvalg af de 2 førstnævnte og da Michael Schrøder ikke ønsker at fortsætte vil 
bestyrelsen foreslå Jens Chr. Kristiansen som nyt medlem for de primære medlemmer. 

 For de associerede medlemmer indstiller bestyrelsen Flemming Folkvardsen til 
genvalg. 

 
 Som nye suppleanter valgt for et år, indstiller bestyrelsen henholdsvis Torben Madsen 

TIC samt Chris Damsgaard fra Phoenix til nyvalg. 
 
 Som revisor foreslås Jacob Møller Knudsen genvalgt. 
 
 Dirigenten forestår alle disse valg og SRA styrer præsentationen på PowerPoint. 
 
 Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen hvorefter dette punkt udgår. 
 Herefter er det eventuelt som dirigenten styrer. 
 Under dette punkt vil formanden takke vort afgående bestyrelsesmedlem Michael 

Schrøder for godt arbejde i bestyrelsen, og overrække ham en vingave. 
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Dirigenten slutter herefter generalforsamlingen, og dirigenten giver ordet til direktøren. 
 Han vil så takke dirigenten for fin ledelse af generalforsamlingen, og samtidig vil han 

holde en lille tale til Torben Fristrup, da han jo har bebudet sin afgang fra tavlebranchen 
med udgangen af april måned. Direktøren vil ikke kun takke Torben for sit arbejde som 
dirigent, men også rose ham og Cubic for deres altid store velvilje når der skal ske 
noget i DETF, ligesom der kommer lidt personlige relationer ind i talen. 

 Sluttelig overrækker direktøren Torben Fristrup en vingave, blot symbolsk, idet han fik 
en rigtig gave til sin afskedsreception som blev holdt tidligere på måneden. 

 
 Herefter slutter vi generalforsamlingen, og det er tur for Lemvigh Müller der vil 

fortælle lidt om sig selv. 
 
 Direktøren kører herefter sine slides igennem for resten af dagen, og viser lidt om hvad 

han selv vil orientere om på morgendagens medlemsmøde. 
 
 Der er ikke kommentarer til dette fra bestyrelsen. 
  
  
Pkt. 5 Forretningsorden for bestyrelsen 
 
 Bestyrelsen gennemgik den eksisterende forretningsorden punkt for punkt, og man 

fandt ikke anledning til at ændre noget i den, hvorefter den blev vedtaget som den var. 
 
 
Pkt. 6 Medlemssituationen 
 
 SRA foreslår at vi intensiverer søgningen efter nye medlemmer, da vi har mistet 3 

medlemmer siden sidste år, og kun fået 2 nye ind. 
 Formanden skulle huske at byde de 2 nye, Nordtec Optomatic samt PL-Control 

velkommen på morgendagens medlemsmøde. 
 
 Vi er nu 50 betalende medlemmer, og med 2 på fribillet er vi således 52 medlemmer af 

DETF på nuværende tidspunkt. 
 
 Vi er nu 53 medlemmer af foreningen fordelt som følger: 
     . 
   Tavlebyggere: 25    
   Leverandører  26  
   Rådgivere   2  
 
 
 Eller sagt på en anden måde efter vores opdeling: 
 
   Primære medlemmer: 28 
   Associerede medlemmer 23 
   Rådgivere    2 
 
 Direktøren har dog stadig nogle på listen over mulige emner, som han vil besøge ved 

først givne lejlighed. Listen ser således ud lige nu: 
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Toft Automatic i Spentrup 
   CS-Electric i Esbjerg SRA taler nu med Jørgen Jensen 
   Contech i Nykøbing SRA taler med Lars Villander med det trækker ud 
   Wex-El Rugmarken i Farum skal tale med Bjarne Rasmussen 
   Picca Automation i Søborg ny på listen skal besøges 
   AD Control i Slagelse tale med Helle Olsen 
 
 Efter gennemgangen af disse mulige emner blev det vedtaget at SRA på morgendagens 

møde skulle spørge medlemmerne om de kendte nogle vi skulle tage op, så vi fik flere 
involveret i rekrutteringen. 

 
Pkt. 7 Status på ny direktør til DETF 
 
 Formanden orienterer omkring status på denne proces. 

Der havde indtil nu været 11 ansøgninger til stillingen, heraf havde formanden og 
rekrutterings bureauet udvalgt 6 mulige kandidater ud fra et kriterie om at de skulle 
have erfaring inden for faget og/eller uddannelse. 

 
 Formanden gennemgik herefter de 6 kandidater en for en, og fortalte om deres styrker 

og svagheder hvorefter hele bestyrelsen fik mulighed for sammen at tale om dem, og 
sammenligne deres kvaliteter. 

 Efter denne gennemgang blev det besluttet at bestyrelsen i dag ville vælge en af de 6 
kandidater fra, og formanden ville sammen med bureauet så kalde disse ind til en 
uddybende samtale. 

 Man var selvfølgelig også klar over at tidsfristen endnu ikke var udløbet hvilket kunne 
indebære at flere kandidater ville melde sig. 

 
 Følgende køreplan blev herefter vedtaget: 

1. Man ville vælge en kandidat fra i dag 
2. Man vil tage 5 kandidater ind til samtale med Formanden og bureauet  
3. Efter denne samtale ville man så indkalde 2-3 kandidater som skal til samtale 

med hele bestyrelsen 
4. Holde samtaler med bestyrelsen 
5. Udvælge endelig kandidat i samarbejde med bestyrelsen 
6. Formanden og næstformanden foretager ansættelsen 

 
Efter denne gennemgang blev der så aftalt følgende ting: 
  
Startdato blev vedtaget som værende 1 september 2017 
Løn blev aftalt som værende det nuværende niveau  
Pensionen skal indeholdes i det nuværende lønniveau 
Formanden undersøger hvordan den nye direktør skal ansættes kontraktuelt via Otto 
Spliid, og kommer tilbage til bestyrelsen 
 
Under dette punkt faldt der en bemærkning om at bestyrelsen fandt det meget uheldigt 
at man havde godkendt en jobannonce, hvor punktet ”bopæl, ikke afgørende” ikke var 
påført. Det var ikke tilfredsstillende, og denne anke blev taget til efterretning. 
Formanden udtrykte sin manglende forståelse over, at bestyrelsen ikke havde påtalt det 
tidligere, så det kunne have været blevet rettet. 
 
Herefter ikke mere omkring ansættelse af ny direktør. 
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Pkt. 8 Orientering fra direktøren 
   
 SRA orienterede omkring ”Conflict Minerals” hvor vi nu har fået udarbejdet 2 udgaver 

som medlemmerne kan bruge direkte fra vores hjemmeside. Den ene er med DETF 
logo på og den anden en udgave hvor man kan sætte sit eget logo på. 

 Skrivelsen er blevet vel modtaget af medlemmerne. 
 
 Næste punkt på SRAs gennemgang var arbejdet med vore norske og svenske 

søsterselskaber. 
 Kontakten til den svenske organisation var yderst sparsom, selvom de nu er blevet 17 

medlemmer, men de er ikke let af få fat i. SRA viser en brochure omkring EN61439 
som de har lavet i Sverige hvor alle medlemmernes navne også er på. 

 
 Omkring arbejdet med Norge, kunne SRA fortælle at det var meget mere formaliseret. 

Her var der jævnlig kontakt mellem SRA og Hans Petter Nybakker. Der havde lige 
været en dialog omkring verifikation af temperaturstigninger i tavler over 1600 Amp, 
som vi i Danmark havde hjulpet Norge med. 

 Håndbogen som flere gange har været oppe at vende, havde vi nu også fået endelig pris 
på fra Norge, idet vi skulle give i alt 23.000 Nkr. For at få fil samt skitser og betale den 
første royalty. 

 SRA var imidlertid kommet noget i tvivl omkring det, at vi bare ville oversætte 
håndbogen. Der er på mange måder stor forskel på hvordan man gør og skal gøre i 
Norge og Danmark, så derfor skal det være en meget teknisk stærk person der skal 
oversætte denne bog, samt finde billeder der kan understøtte det vi gør i Danmark. 

 Flere personer var oppe at vende, men vi blev enige om at SRA skulle spørge Jørn 
Jørgensen om han kunne påtage sig den opgave med at oversætte håndbogen så den kan 
udgives i Danmark. 

 
 Vi besluttede ligeledes at når den lå klar til udgivelse, ville vi helt have den udgivet som 

et elektronisk medie, men det ville nok alligevel ikke kunne undgås at den også skulle 
trykkes. Fordelen ved en elektronisk udgave var at det ville være lettere at få den 
tilpasset når det kom ændringer i normen. 

  
 SRA arbejder videre med Jørn Jørgensen omkring dette og vender tilbage når der er nyt. 
 
 Omkring uddannelse kunne SRA oplyse at vi arbejde med Jørn Jørgensen omkring et 

kursus i den nye EN 60204. Her ville der blive tale om et kursus som formentlig ville 
blive udbudt inden sommerferien, til afholdelse i oktober november 2017. Mere om 
dette senere. 

 De netop afholdte opfølgningskurser i maskintavler blev også gennemgået. De havde 
være en stor succes med væsentlig flere deltager end vi havde regnet med, men det var 
kun positivt. 

 
 Konjunkturbarometeret blev omtalt, og især det faktum at direktøren skulle bruge 

mange resurser på at rykke for tallene, burde tages op af formanden på morgendagens 
møde. 

 Vi talt også om lønstatistikken som SRA fandt uegnet til brug al den stund at der var for 
få der meldte ind, ligesom den ikke var særlig fyldestgørende på grund af store 
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geografiske udsving i lønniveau, ligesom størrelsen af virksomheden der meldte ind 
havde stor indflydelse. 

 Vi enedes om at SRA skulle spørge medlemmerne om hvad vi skulle med 
lønstatistikken fremover på morgendagens møde. 

  
 SRA sluttede sin gennemgang med at fortælle at man nu havde fået det endelige BPS 

skema færdigt, det ville meget snart komme på foreningens hjemmeside, hvor det så 
kunne bruges af alle også ikke medlemmer. 

 Skemaet var blevet præsenteret for godt 50 rådgivere på et møde hos NNE i København 
i starten af april måned, og her blev det positivt modtaget, så mon ikke vi kan få 
rådgiverne til at bruge skemaet. 

 
 
Pkt. 10 Eventuelt 
  
  
 Formanden have en forespørgsel om det ikke var muligt at vi startede 

bestyrelsesmøderne kl. 13.00 i stedet for kl. 12.00, og det var der bred enighed om. Vi 
skulle dog stadig starte med en frokost. 

 
 Det blev ligeledes foreslået at vi skulle holde et konstituerende bestyrelsesmøde 

umiddelbart før frokost efter generalforsamlingen hvilket også blev besluttet. 
 
 Næste bestyrelsesmøde holde den 24 august  kl. 13.00 hos Tricon i Kolding.  

 
 
 
 

Aalborg den 24.april 2017 
Søren Rasmussen (SRA) 
Referent. 

 
 
 
 

Ulrik Juul    Stephen Høj  Michael Schrøder Preben Lund  
  

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


