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Referat af bestyrelsesmøde i DETF 
  
 
Dato:  25. august 2016 
Sted: Cubic Modulsystem Skjoldborgsgade 21 9700 Brønderslev 
Tid:  Kl. 10.00 
Deltagere: Ulrik Juul, Stephen Høj, Carsten Christensen, Michael Schrøder, Preben Lund, 

Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen(SRA) 
Afbud: Ingen 
Formål: 61. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF 
 
 
Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 20. og 21.april 2016 
2. Økonomi efter 1 halvår  
3. Status på studieturen 
4. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet 
5. Opfølgning på Atradius aftalen 
6. Status på DETFs fremtid 
7. Medlemssituationen 
8. Orientering fra direktøren 
9. Eventuelt 

 
 

Pkt. 1 Godkendelse af referat. 
 
 SRA konstaterede at der på sidste bestyrelsesmøde blev talt om muligheden for at sætte 

kontingentet op med 2.000 kr. og ikke opkræve reklamepenge. Dette skal vi se på, og 
er sat på som et punkt under direktørens gennemgang.  

   
 Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, som herefter blev underskrevet af 

bestyrelsen. 
 
 
Pkt. 2 Økonomi efter 1. halvår  
  
 SRA havde udsendt budget opfølgningsark, og de blev gennemgået for de konti der 

krævede en forklaring. 
 På indtægtssiden mangler vi stadig at få det nye medlem vi har budgetteret med.  
 SRA fortæller at Lars Christensen fra PL Control har sagt ja til et medlemskab, så han 

bliver medlem fra 1. januar 2017 
 
 Hans Mejlhede fra DME ser svær ud, idet vi ikke hører tilbagemeldinger fra ham. 
 Hvad der ellers rører sig på medlemsfronten vil blive taget op under pkt. 6 

medlemssituationen. 
 
 Ellers er de andre budgetterede indtægter indfriet allerede nu. 
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 På udgiftssiden er det især kontoen for rejser der stikker i øjnene. Den er allerede nu 
over det budgetterede for hele året, og den vil naturligvis stige mere endnu. Årsagen til 
det store forbrug i første kvartal, er at formanden og direktøren har været til nordisk 
møde i Oslo, hvilket kostede mere end 10.000 kr. 

  
 Alle andre udgifter følger planen så der er ikke noget at berette. 
  
 Balancen blev ligeledes gennemgået. Eneste bemærkning til balancen var en 

kommentar fra SRA omkring en dobbelt indbetaling af reklame fra Schneider Electric, 
som havde været lidt vanskelig at finde ud af, og her mangler vi stadig et kontonummer 
som pengene skal tilbageføres til. 
 
Ellers ikke noget at bemærke til budgetopfølgningen som bestyrelsen tog til 
efterretning. 

 
   
Pkt. 3  Status på studieturen  
  
 Turen som jo løber af stablen den 18 – 21 september har 26 deltagere. 
 SRA viste den endelige liste for bestyrelsen. 
 Deltagerne fordeler sig med 8 virksomheder fra primære medlemmer med 11 deltagere, 

og 9 virksomheder fra associerede medlemmer med 15 deltager, incl. 2 mand fra 
Phoenix. 

 En del tavlebyggere havde meldt fra på grund af stor travlhed med arbejdet, hvilket 
naturligvis er godt for branchen. 

 
 Henning Lippert kunne oplyse at der var kommet noget mere udførligt materiale 

omkring hoteller og spisninger, og dem vil han konferere med SRA om så vi kan få 
lavet en endelig turplan. 

 
 Der havde også været et problem med en af vore deltagere, Martin Larsen fra 

Weidmüller. Ham ønskede Phoenix Contact ikke at få ind på fabrikken, og SRA havde 
meddelt dette til Martin, men han sagde at han naturligvis gerne ville med alligevel. 
SRA havde så lovet at han ville være sammen med Martin under de 2 fabriksbesøg han 
ikke måtte deltage i. Der var naturligvis forståelse fra Weidmüller om dette da de 
mente de havde samme politik på deres fabrikker. Henning Lippert ville undersøge om 
Martin ikke kunne komme ind på fabrikken til frokosten, da dette ville være lettere for 
den videre færd på turen. 

 
 Desværre var der kommet et kedeligt afbud fra den tavlebygger vi skulle have besøgt 

på hjemturen, de mente sig ikke i stand til at kunne håndtere en gruppe på 26 mand. 
Det lyder lidt mærkeligt, men det måtte vi tage til efterretning. Phoenix og Henning vil 
arbejde videre med at søge efter en tavlebygger til et besøg, det var en del af historien 
for turen, så hvis dette ikke bliver muligt ville det være sørgeligt, men lad os se hvad 
der findes ud af. 

 
 SRA ville udsende en mail til deltagerne på turen hvor han ønskede at de skulle sige 

hvor de ville tages på. Vi har jo to steder vi samler op, nemlig Phoenix i Hvidovre og 
Kolding, og før vi helt præcis ved hvem der står på hvor, kan vi ikke lave en endelig 
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tidsplan. Måske kan der blive tale om andre stop også, men det må vi se på når vi får 
oplysningerne ind. 

 
 Eller vil SRA og Henning Lippert arbejde vider med det praktiske, og vi skal nok få en 

god tur under alle omstændigheder. 
  
 
 
Pkt. 4 Efterårsmødet 
 
 Det var endnu ikke fastlagt hvor efterårsmødet skulle holdes, men der var kommet en 

henvendelse fra Omron der gerne ville holde dette. 
 SRA spurgte til om ABB var klar til at holde dette møde, men det fortalte Flemming at 

de ikke var, de var ikke færdige med de ombygninger de skulle have lavet. 
 Siemens var også oppe at vende, men de havde ikke henvendt sig, så det blev besluttet 

at SRA skulle tage kontakt til Omron om de havde kapasitet til at holde dette møde, 
hvor vi gerne skulle kunne holde nogle møder i mindre grupper, når vi skulle i gang 
med arbejdet med fremtiden for DETF. (se senere pkt. 6). 

 
 Selve mødet startes som vanligt kl. 10.00, og denne gang skal vi gerne starte præcis, da 

tiden er lidt knap grundet tidlig afslutning for at kunne nå tilbage til hotellet inden 
aftenarrangementet. 

 Som første punkt er der afsat 2,5 time til Else Marie Jensen, som skal lave oplæg til 
små arbejdsgrupper som skal se på hvad de ønsker sig af fremtiden for DETF. Senere 
på dagsordenen for i dag er der mere om dette emne. 

 
 Denne del af arrangementet styres alene af Else Marie Jensen, med hjælp fra SRA og 

formanden. Formanden starter denne del af mødet med at fortælle hvad det er 
bestyrelsen gerne vil med denne seance, samt fortæller hvad der er vi håber der 
kommer ud af dette arbejde, nemlig et arbejdskatalog som der kan arbejdes ud fra. 
Herefter tager Else Marie over og styrer det til ende. 

 
 Efter dette indslag er der frokost, hvorefter SRA finder en foredragsholder til et indlæg 

om eftermiddagen. 
 SRA tager kontakt til Søren Bødker Pedersen først for at se om han er ledig, og ellers 

tages en fra arkivet, gerne en der også er lidt morsom. 
 Slutteligt kommer der nogle indlæg fra direktøren, tilpasset den tid der er tilbage, så vi 

kan slutte omkring 15.30 
 
  
 SRA havde flere bud med på et aftenarrangement, men det ser ud til at vi i år er 

kommet lidt for sent ud til at vi kan vælge frit. SRA har forespurgt på ”Jordens Søjler” 
på Østre Gasværk, men der er allerede udsolgt på datoen. Han havde også forhørt sig 
på Det Ny Teater, som spiller ”Anyting Goes”. De kunne ikke love os pladser i en 
samlet blok, men det var nok, muligt at bestille 80 billetter, men det skulle være meget 
snart, for forsalget gik fint. 

 Sluttelig havde SRA undersøgt Wallmans, hvor vi også var sidste år. Også her var vi 
sent ude, idet det ikke var muligt at få 80 billetter i bedste kategori, men vi kunne få på 
det de kalder sektion B, hvor vi tidligere også har siddet.  
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 SRA havde her forhåndsreserveret disse billetter for at være sikker. Denne reservation 
gælder til fredag den 29 august. 

 
 Herefter viste SRA budgettet for h.h.v. Det Ny Teater og Wallmans. Det var næsten 

samme priser, Det Ny Teater var en smule dyrere end Wallmans. 
 Efter lidt snak frem og tilbage blev det besluttet at SRA skulle gå videre med 

reservationen hos Wallmans, og derefter fortsætte arbejdet med medlemsmødet. 
 Der vil blive sendt en mail ud til alle medlemmer meget hurtigt hvor man kan/skal 

tilmelde sig til aftenarrangementet, af hensyn til hvor mange vi bliver. Vi kan kun få 80 
billetter, og vi kommer til at betale for dem alle hvis vi ikke bliver så mange, dog har vi 
mulighed for at afbestille 10% senest 14 dage før arrangementet uden det koster noget, 
og som vi tidligere har vedtaget, så vil dem der tilmelder sig og melder fra igen senere 
end 14 dage før mødet, komme til at betale for aftenarrangementet. 

 
  
  
Pkt. 5 Opfølgning på Atradius aftalen 
 
 I henhold til vores aftale med Atradius, forpligter vi os til at tage et evalueringsmøde 

med dem 1 gang om året, så derfor havde vi dette punkt på dagsordenen. 
 Vi ved egentlig ikke hvor mange der bruger denne aftale, men det blev besluttet at vi 

skulle tage kontakt til dem, for at høre om de havde noget vi skulle diskutere. Stephen 
fik denne opgave, og Stephen og SRA tager en snak med Atradius hvis de ønsker et 
møde. 

 
 
Pkt. 6 Status på DETFs fremtid  
 
 Som tidligere beskrevet i dette referat, har vi lavet en aftale med Else Marie Jensen fra 

firmaet Logikk, som vi tidligere har samarbejde med. 
 Ulrik havde fået en PowerPoint præsentation på hvad det var hun mente vi skulle 

igennem på vort efterårsmøde. 
 Denne præsentation blev gennemgået af bestyrelsen, og med enkelte småændringer 

blev det vedtaget at bruge den som udgangspunkt for arbejdet på efterårsmødet. SRA 
skulle så ved indkaldelse til mødet knytte nogle kommentarer til hvad det var 
bestyrelsen ønskede af medlemmerne denne dag, og formanden skulle ligeledes, som 
indledning, til medlemsmødet fortælle hvad det var bestyrelsen forventede der kom ud 
af denne seance. 

 
 Bestyrelsen var enige om at det Else Marie Jensen havde taget op, var det som vi som 

bestyrelse havde brug for at få belyst, og så må vi bare håbe at medlemmerne er 
kreative og vil deltage aktivt i dette arbejde. 

 
 Formanden og Direktøren holder denne sag i hånden, og tager kontakt til Else Marie 

Jensen for at få det hele endeligt sat på plads, eventuelt mødes med hende inden 
medlemsmødet. 
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Pkt. 7 Medlemssituationen 
 
 SRA starter igen med at fortælle at vi jo har fået 3 udmeldelser med udgangen af 2016.  
 
 De 3 som allerede havde meldt sig ud med årets udgang blev genopfrisket. Det er 

Coferro, de mener ikke de for nærværende har komponenter der henvender sig til 
tavlebyggere. Holtec Automatic som bare ikke ønsker at være medlem mere, og Triax 
Systems, som er blevet lagt sammen med Elogic til det nye Elogic Systems. 

 SRA har skrevet til de to førstnævnte at han i løbet af efteråret gerne vil besøge dem 
igen for at høre om de har ændret mening, og for at svare på eventuelle spørgsmål de 
måtte have, og for at høre om grunden til udmeldelsen. 

  
 Dette betyder at vi for nærværende, med det kendskab vi har til medlemsskaren, ”kun” 

er 48 +1 nyt medlem pr. 1 januar 2017, så det betyder at det opsøgende arbejde stadig 
skal opprioriteres. 

 Det nye medlem er jo som tidligere omtalt PL-Control som gerne vil være med fra 
2017. 

 
 SRA gennemgår medlemssituationen som den er p.t., og det er som følger, fordelt på 3 

kategorier: 
 

 Tavlebyggere 25 
 Leverandører  26 
 Rådgivere    2 
 
 
Eller fordelt som vi plejer at rubricere dem: 
 
 Primære medlemmer 28 
 Associerede medlemmer 23 
 Rådgivere    2 
 
Nye mulige medlemmer blev livligt diskuteret ud fra de input SRA havde fået fra 
Stephen, og listen som SRA vil arbejde ud fra ser ud som nedenstående:  
  
 Nortec Automation i Ikast 
 DME i Holstebro   Preben Lund taler en sidste gang med Hans Mejlhede 
 Mia-El i Nykøbing Mors (SRA er i gang) 
 Contech på Falster har været besøgt af SRA, og de er stadig meget 
 positive. SRA holder kontakt. 
 Toft Automation Spentrup 

AD-Control i Slagelse kom på listen tale med Helle Olsen 
Uni-El skal igen besøges, og sættes på listen 
 

 
 
Herudover var der en del som p.t. ikke var aktuelle, og det var Switec i Holeby, 
Vimatic i Randers, Midtjysk Automatik og Teknik i Holstebro.  
SRA vil arbejde videre ud fra listen, og han hører selvfølgelig gerne hvis der er nogen 
der hører noget til andre interessante emner. 
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Pkt. 8 Nyt fra Direktøren. 
 
 Søsterorganisationer. 
 SRA kunne fortælle at der ikke havde været kontakt til vore søsterorganisationer hen 

over sommeren, men at han agtede at tage kontakt til vore norske venner i begyndelsen 
af september, hvor han bl.a. ville høre om det var muligt at få en fil af den lille håndbog 
de havde lavet til alle elektrikere omkring tavler. Hvis dette var muligt skulle vi måske 
få den oversat til Dansk og derefter udgive den, eventuelt med sponsering fra 
leverandører som kunne se det fornuftige i at lave en sådan bog hvor de kunne få deres 
navn på. 

 
  
 Uddannelse. 
 SRA kunne fortælle at han ville tage kontakt til Jørn Jørgensen for om muligt at lave 

endnu et kursus i maskintavler, idet der stadig var nogle på venteliste. 
 Derudover ville han høre ham om det ikke var tiden nu til at lave kurser i det nye LVD 

og eventuelt også i den nye norm 60204. 
 Af hensyn til den travlhed der pt. er på markedet enedes vi om at vi skulle starte disse 

tiltag op nu men de skulle først afholdes efter nytår. 
 Det vil nok også være det mest realistiske når vi skal have Jørn Jørgensen som 

underviser. 
 SRA arbejder videre med dette. 
 
 
 Konjunkturbarometer 
 Skemaerne til næste konjunkturbarometer var lige på trapperne, de ville formentlig 

blive udsendt i den kommende uge. 
 Som tidligere meddelt vil der denne gang blive medsendt skemaer til indsamling af 

løndata, så må vi se hvordan det går med at indsamle disse data. 
 
 
 Nyt BPS skema 
 Der havde et par dage før bestyrelsesmødet været endnu et møde med de rådgivende 

ingeniører. Det var fordi vi fra DETFs side var kommet med en del kommentarer til de 
allerede lavede skema, og disse kommentarer ville de gerne have uddybet. 

 Arne Thorsen var til mødet, og det ser ud til at man nu er enige i hvordan det nye 
skema skal se ud, og det vil meget snart blive frigivet. 

 DETF agter at udgive dette i egent navn med vores logo på, samtidig med at det kan 
downloades fra vores hjemmeside. 

 Vi vil også gerne være Kasers  folk behjælpelige med at udbrede skemaet, da det vil 
være i alles interesse at så mange som muligt får kendskab til dette skema, samt at så 
mange som muligt bruger dette. 

 
 
 Conflict material 
 På forårsmødet appellerede SRA til vore leverandørmedlemmer om de ikke ville sende 

ham det materiale de havde omkring emnet Conflict Materials. Enten har de ikke noget 
eller også ved de det ikke, for der er ikke kommet mere end de 3-4 stykker vi allerede 
havde fået. 
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 Stephen har derfor udarbejdet en slide hvor det der kunne tænkes at skulle stå er listet 
op. SRA viser denne slide til bestyrelsen, og det bliver besluttet at vi skal bruge den 
som hjælpemiddel til vore medlemmer, således de kan agere i de markeder der kræver 
en erklæring. 

 Erklæringen er på engelsk, og den vil blive oversat til Dansk, og begge udgaver vil 
komme til at ligge på vores hjemmeside, og forhåbentlig vil de være klar så det kan 
blive præsenteret på efterårsmødet. 

 
 
 Teknisk artikel 
 SRA havde lavet et indlæg til bladet Installations nyt, og den var blevet optaget i bladet 

der udkom i august. 
 Bladet blev rundsendt, og SRA forespurgte om der var andre medier han skulle sende 

artiklen til, måske i lidt omskrevet version, og følgende blade blev nævnt: 
 Jern og Maskinindustrien 
 Elektra 
 Ingeniøren 
 
 SRA går videre med dette. 
 
 
 Ændring af kontingent. 
 Dette punkt var et fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der var et forslag fremme om at vi 

skulle hæve kontingentet med 2.000 kr. og samtidig sløjfe reklameindtægten, så alle 
ville få en reklame på vores hjemmeside. 

 Dette var der ikke helt enighed om i bestyrelsen, men der var nogle der godt kunne se 
de hensigtsmæssige i at man ikke skulle have godkendt en reklamefaktura, men ”blot” 
en kontingentfaktura, ofte er det forskellige konti i medlemsvirksomhederne, og det var 
noget lettere at forklare en udgift til kontingent end til reklame. 

 
 Det blev besluttet at vi skulle se på om det ikke var en mulighed at have 2 

kontingentsatser, en normal kontingent, og en hvori reklameindtægten var indregnet, så 
skulle man fra kontorets side kun udsende en faktura til hver medlemsvirksomhed. 

 
 
 Messer 
 SRA orienterer om at han tager til Automatik messen i Brøndbyhallen den 13 -15 

september, hvor der er mange af vore medlemmer der deltager. 
 
   
 
Pkt. 9 Eventuelt 
  
 Der var ikke noget til eventuelt, hvorefter mødet sluttede. 
 
 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 27. oktober hos ABB i Skovlunde 
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Aalborg den 29. august 2016 
Søren Rasmussen (SRA) 
Referent. 

 
 
 

Ulrik Juul    Stephen Høj  Michael Schrøder Preben Lund  
  

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


