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 Generalforsamling 2006 

Generalforsamlingsnotat. 
 
Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening. 

 

 

Tid:  Den 5. april 2006 
Sted: Eaton Holec A/S A/S  Vejle 
Deltagere: Medlemmer af foreningen i.h.t. liste 
Dagsorden: I henhold til vedtægterne. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6. Valg af suppleant og revisor 
7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 
 
 
 
AD 1: Formand Søren Juul Nielsen foreslog Torben Fristrup som dirigent, og han blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med 3 ugers varsel mod de i vedtægterne 
bestemte 4 uger. Dog var medlemmer varslet med dato og dagsorden i god tid, og derfor forespurgte dirigenten 
om generalforsamlingen havde indvendinger mod lovligheden. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten 
erklærede generalforsamlingen lovlig.  
Dirigenten konstatere at der er 15 primære stemmeberettigede medlemmer til stede, og der er 12 associerede 
stemmeberettigede medlemmer tilstede på årets generalforsamling, hvis det skulle blive nødvendigt med en 
afstemning. 

 
  
AD 2 Søren Juul Nielsen fortæller om de største hændelser i det forgangne år, samt genopfrisker nogle af de 

arrangementer som foreningen har afholdt. 
 Formanden beretter ligeledes at foreningen nu har fået et officielt look, og at omverdenen nu betragter DETF 

som en velanset forening der varetager branchens interesser. 
 Der var også nogle få ord omkring WEEE direktivet, som har været en af foreningens mærkesager i det 

forgangne år. Formanden kunne konstatere at foreningen stadig holdt ved det der var blevet aftalt med 
miljøstyrelsen selvom der p.t. kunne være lidt uro omkring emnet. 

 Foreningens hjemmeside blev også nævnt, og igen i år opfordrede formanden flere til at få tegnet en 
bannerannonce, da denne indtægt er af stor værdi for foreningens videre drift. 

 Søren gjorde også status over bestyrelsesarbejdet, som jo især var ændret efter sidste års vedtægtsændring 
omkring de associerede medlemmers mulighed for at få valgt 2 personer ind i bestyrelsen. Formanden kunne 
berette at dette havde været en stor positiv oplevelse for foreningen, da bestyrelsesarbejdet var blevet mere 
alsidigt. 

 Sluttelig takkede formanden medlemmerne for deres opbakning til foreningen, ligesom han takkede sine 
bestyrelseskolleger for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. 
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AD 3 Søren Rasmussen gennemgår årets regnskab, som samtidig bliver omdelt til medlemmerne i trykt form. 
 Resultatopgørelsen viser at foreningen i sit første leveår, har haft et underskud på 12.658 kr. før renter, og efter 

en renteindtægt på 993 kr. blev årets resultat et underskud på 11.665 kr.  
  
 Det er især på indtægtssiden der er sket ændringer i forhold til budget, og det stammer alene fra salg af 

bannerreklamer, hvor foreningen havde regnet med en betydelig større indtægt. 
 Søren Gennemgik de enkelte poster, ligesom balancen pr. 31. december blev gennemgået. 
 Sluttelig gennemgik Søren revisionspåtegningen, som foreningens revisor havde udarbejdet.  
 
 Herefter satte dirigenten regnskabet til afstemning, og det blev vedtaget uden kommentarer. 
 
 

 

AD 4 Søren Rasmussen gik herefter over til at gennemgå budgettet for indeværende år. Søren konstaterede at 
budgettet var udsendt til medlemmerne inden mødet, så alle skulle have et eksemplar. 

 Herefter gik Søren de enkelte tal igennem, og konstaterede at man næste havde opnået medlemstallet idet der 
nu var 34 medlemmer af foreningen hvoraf de 33 var betalende. Der mangler således kun 1 medlem for at 
budgettet opnås her. Søren opfordrede dog de tilstedeværende til, til stadighed at være på udkik efter nye 
medlemmer idet det ville styrke foreningen med så mange brancherelevante medlemmer som muligt. 

 Den budgetterede indtægt til bannerreklame var i år nedsat væsentlig i forhold til sidste år, og vi havde da også 
allerede opnået en større indtægt end sidste år, hvorfor vi p.t. mangler godt 3 reklamer for at opfylde årets 
budget. 

 Søren gennemgik også den budgetterede indtægt vedrørende kursusaktivitet, ved at gennemgå noten til 
budgettet. Man regnede her med 35 deltagende medlemmer samt 15 deltagende ikke medlemmer, hvilket 
sammenholdt med udgifterne skulle give foreningen en indtægt på 33.500 kr. 

 
 Omkostningsnoten blev også gennemgået, og her kunne Søren berette at bestyrelsen havde brugt megen tid på 

at finde besparelser så man kunne holde udgifterne nede på et niveau som kunne accepteres, uden at det ville 
gå for meget ud over foreningens virke. 

 Søren kunne dog sige at det ikke var muligt at spare mere end allerede gjort, men mente samtidig at budgettet 
var acceptabelt som det var, men at økonomien var stram. 

  
 Budgettet viser indtægter for 473.500 kr. og udgifter for 440.100 kr. og med indregning af sidste års underskud 

viser budgettet et resultat på 21.735 kr. 
 
 Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet, og da det ikke var tilfældet, satte han herefter budgettet 

til afstemning. 
 Budgettet blev således vedtaget. 
 
 Formanden fik herefter ordet for at motivere næste års kontingent. På baggrund af den lidt anstrengte økonomi 

i foreningen samt det faktum at foreningen gerne vil blive endnu mere udadvendt havde bestyrelsen vedtaget at 
fremlægge en kontingentstigning fra januar 2007 på 2500 kr. således at næste års kontingent bliver på 12.500 
kr. 

 Dirigenten spurgte om forsamlingen havde nogle indvendinger til dette, og da det ikke var tilfælde blev det 
vedtaget at hæve kontingentet fra 1. januar 2007 til 12.500 kr.  

 

  

 
AD 5 På valg for primære medlemmer er Lars Poulsen Cubic modulsystem A/S og Keld Poulsen DLK A/S Lars 

Poulsen er villig til genvalg, medens Keld Poulsen ikke ønsker genvalg, og her foreslår bestyrelsen i stedet 
nyvalg af Karsten Sørensen fra El-Kas. 
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 Karsten Sørensen er ikke til stede, men der foreligger en fuldmagt på hans kandidatur. 
 Dirigenten forespørger om der er andre kandidater, og da dette ikke er tilfældet, bliver Lars Poulsen og 

Karsten Sørensen valgt. 
 
 For de associerede medlemmer er Jan Kaas ABB på valg, og han er villig til genvalg. 
 Heller ikke her er der andre kandidater, så Jan Kaas er genvalgt.   

 

 
  
AD 6 Som suppleanter genvælges fra de primære medlemmer Flemming Rydell, og fra de associerede medlemmer 

genvælges Max Andersen. 
 Som revisor genvælges Mogens Madsen fra DLK. 
 
 
 
AD 7 Under indkomne forslag var der kun kommet et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget var indsendt af 

bestyrelsen som ønskede at forenkle vedtægterne så de passede bedre til dagligdagens arbejde i foreningen. 
 Søren Rasmussen gennemgik de udsendte ændringer punkt for punkt, og forklarede bevæggrunden for 

ændringerne. De fleste ændringer var af kosmetisk art, ligesom der var enkelte der var en udløber af de 
ændringer der blev lavet sidste på generalforsamling. 

 Efter gennemgangen satte dirigenten vedtægtsændringerne til afstemning, og disse blev enstemmigt vedtaget. 
 Søren kunne så meddele at vedtægterne ville i deres nye form ville være at finde på foreningens hjemmeside 

en af de nærmeste dage, og de vil ligeledes blive sendt til foreningens medlemmer via mail. 
 
 
 
AD 8 Punktet eventuelt var herefter nået, og dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede ordet. 
 Formanden ønskede ordet, idet han gerne ville takke det afgående bestyrelsesmedlem Keld Poulsen for godt 

samarbejde i de år Keld havde været i bestyrelsen, og Søren Juul sluttede med at overrække Keld Poulsen en 
vingave som tak for arbejdet i bestyrelsen. 

  
 Da der ikke var flere der ønskede ordet under eventuelt, lukkede dirigenten generalforsamlingen ved at takke 

forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet. 
  
   
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 5. april 2006.  
 
Dirigent 
Torben Fristrup 

 


