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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: Foreningens formand Michael Schrøder bød alle velkommen til årets generalforsamling, 

og takkede samtidig MTO Electric A/S for at de ville være værter ved foreningens 
generalforsamling, og tilføjede at det altid var rart for foreningen at komme rundt til 
vore medlemmer 
Herefter gik han over til dagsordenens punkt 1 valg af dirigent.  
Formanden foreslog Torben Fristrup som dirigent, og han blev valgt. 
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og gik herefter over til punkt 2 formandens beretning ved Michael Schrøder. 

 
  
AD 2: Formanden Michael Schrøder aflagde sin beretning om årets gang i foreningen, og hele 

beretningen kan læses nedenfor. 
 
2014 har igen været et travlt år for DETF. 
Vi har sidste år holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt et konstituerende bestyrelsesmøde. 
Derudover har bestyrelsen haft et heldagsseminar omkring foreningens vedtægter, som førte til 
vedtægtsændringerne som blev vedtaget på sidste års generalforsamling. 
Bestyrelsen har også haft møder med folk fra Atradius omkring muligheden for at vi som branche 
kunne få en attraktiv ordning omkring forsikring af vore debitorer, men det kommer der meget 
mere om senere på dagen.  
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Generalforsamlingen 2014 blev afholdt hos Lemvigh Müller i deres afdeling i Kolding, med 75 
tilmeldte personer, og med diverse afbud, de sidste på selve dagen, blev vi 67 deltagere til 
generalforsamlingen. 
Det blev en rolig generalforsamling, hvor det eneste punkt der fik en smule debat i gang var 
bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne. Det var bl.a. modernisering af foreningens 
formål, ændring omkring medlemsoptagelse og eksklusion samt lidt redaktionelt omkring forårs og 
efterårsmøderne. 
Disse ændringer blev dog enstemmigt vedtaget. 
 
Bestyrelsen havde også et ønske om at forhøje medlemskontingentet fra og med næste år altså 
2015, og også dette forslag blev enstemmigt vedtaget.  
 
Herefter var turen kommet til valg til bestyrelsen, og her blev Ulrik Juul og Preben 
Lund genvalgt for de primære. For de associerede medlemmer blev Henning Lippert 
fra Phoenix Contact A/S genvalgt. 
Som suppleanter valgtes Thomas Heilbuth fra Elogic A/S for de primære medlemmer, 
og Thomas Andersen fra Schneider Electric A/S valgtes for de associerede 
medlemmer. 
Forårsmøde blev holdt samme dag og sted som generalforsamlingen, her var Arne Nielson med sit 
indlæg ”Viljen til Sejr 2”. en meget inspirerende og populær indlægsholder. 
 
Arne startede med at vise et citat af Michael Jackson "Hvis du ønsker at verden skal være et 
bedre sted, så se lidt på dig selv og lav nogle forandringer". 
 
Mange tror at man kan blive verdensmester ved at have heldet, men det er ikke sådan Arne Nielson 
ser på det, han siger og mener at for at blive den bedste, skal man træne, og det du træner i bliver 
du bedre til, og jo mere du træner jo bedre bliver du. 
 
Når man så får succes skal man også huske at fejre det, det er altid vigtigt at fejre en 
succes, selvom vi lever i jantelovens land, så derfor gav Arne dette råd til deltagerne: 
Husk at fejre når i opnår en succes. Fejr så alle i virksomheden får glæde af det 
lær af jeres succes, det giver mere succes. Dette var vigtige råd fra Arne at tage med hjem. 
Et meget inspirerende foredrag hvor jeg tror alle fik noget at tænke over. 
Vi havde igen et meget succesfuldt og yderst velbesøgt efterårsmøde hos Schneider Electric, som 
havde henlagt mødet til "Elektroteket". 
Dette møde blev igen et af de mest velbesøgte nogensinde i DETFs historie, og det efterfølgende 
sociale aftenarrangement med ledsager, som denne gang var lagt hos Det Ny Teater var også meget 
velbesøgt, så vore arrangementer er yderst populære.  
Vi havde indkøbt 80 billetter til forestillingen "Beauty and the Beast" samt tilhørende middag i 
teaterkælderen, så igen et stort fremmøde, men desværre kom der en del meget sene afbud, så vi i 
bestyrelsen ser os nødsaget til fremover at indføre et gebyr hvis man melder afbud så sent at vi ikke 
har mulighed for at afhænde billetterne til anden side, det må være fair, og husk man tager jo 
pladsen fra en anden som måske gerne ville deltage. 
Vi startede dog med at have besøg af Henrik Mathiasen som havde et indlæg omkring ”optimisme 
er et valg”. Henrik fortalte også at optimister lever længere end pessimister, og også her henviste 
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Henrik til en undersøgelse af 97.000 kvinder. Det viste sig at 25 % af disse var optimister medens 
25 % var pessimister og optimisterne havde 30 % færre dødsfald end pessimisterne.  
 
Henrik sluttede sit indlæg med at sige at det er et meget magtfuldt instrument at kunne ændre vores 
overbevisning, og husk på at succes avler succes, og at man skal tage tingende alvorligt. 
 
Herefter var der rundvisning i "Elektroteket" hvor mange af os kom tilbage til en anden tidsalder. 
Herefter var dagens efterårs program slut og turen gik til det ny teater hvor vi skulle ind at se 
forestillingen "Beauty and the Beast". 
2014 var jo et lige årstal, og det betyder at foreningen afholder studietur. Derfor havde vi i år i 
samarbejde med ABB arrangeret en tur til Rom, og denne gang havde vi efter flere opfordringer 
prøvet at lave turen med ledsagere. 
Det viste sig at være en stor succes, idet vi havde forudbestilt 60 billetter, og meget hurtigt blev der 
udsolgt, og folk kom på venteliste, men jeg tror alle der gerne ville med kom med til sidst. 
Det blev en fantastisk tur med både faglige og underholdende indslag, og vi skylder ABB en meget 
stor tak for deres arrangement med sightseeing i Rom, samt deres valg af et meget fint og centralt 
beliggende hotel.  
Vi havde også fået nogle sponsorer til middagene, så turen blev afholdt med en egenbetaling i den 
lave ende for et besøg i Rom. 
Vi skylder derfor en stor tak til de medlemmer der ydede et bidrag til middagene, og det var Cubic, 
Schneider, Lemvigh Müller, Solar og Rittal, stor tak til dem. Også en tak til Eaton for deres bidrag 
med en omgang væske på vores gåtur rundt i det gamle Rom, den faldt på et tørt sted. 
Studieturen varede 4 dage, og vi var hele tiden beskæftiget, hvilket ikke mindst skyldes det 
program som ABB havde sat sammen, med en meget fin og veltalende guide, som man kunne høre 
brændte for Rom og dens seværdigheder. 
Endnu en gang en stor tak til ABB for tilrettelæggelsen af denne uforglemmelige tur. 
 
Igen i 2014 har vi udarbejdet 2 gange konjunkturbarometre, og nu har vi så mange at vi kan se en 
trend i udviklingen, og den viser i indmeldingerne fra 2014 at det igen går fremad for vor branche, 
ja sidste indmelding i februar 2015 viste den hidtil største omsætning, ligesom vi så den hidtil 
største forventning til det kommende år i indmeldingerne. 
Vi er igen over 90 % af alle tavlebyggende medlemmer der melder ind, og som noget nyt laves der 
nu også et indekseret tal, hvor vi sammenligner summen fra medlemmer der har meldt ind både nu 
og sidste gang. 
Positivt er det, at både omsætning og budget ved sidste indmelding viste sig også over 1,2 mia. kr., 
så det tegner da lyst for branchen. 
For branchen fornemmer jeg klart at der er bedring på vej men det er stadig svært at få nok ordre i 
hus, samt på den indtjening som branchen fortjener.  
Ordre horisonten er stadig meget kort på fordelingsmarkedet hvilket giver en hvis nervøsitet. I 
lighed med de tidligere år er det industrisegmentet og dermed re-exporten der løfter branchen, 
hvilket også klart fremgår af vort konjunkturbarometer. 
Medlemsskaren er siden sidste års generalforsamling blevet ændret lidt, vi har sagt farvel til 
Littelfuse Selco samt Skårup Imcase som ikke mere ønskede at være medlem mere. For Skårups 
vedkommende fordi de nu er blevet en del af Wexøe. 
 Vi har i 2014 også fået nye medlemmer, så vi nu er 55 medlemmer, nøjagtig som sidste år 
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De nye medlemmer er Roxtec og Fibox som var med hele 2014 medens Innotek kom med fra 
efteråret 2014.   
Siden er også Trimatic Automation kommet til primo året 2015.  
Jeg vil gerne byde de nye medlemmer velkommen i foreningen. 
Foreningen er i en rigtig god gænge, og vi har en god økonomi, men det vil Søren komme ind på 
senere i generalforsamlingen. 
 
Vi deltog igen i 2014 i diverse udvalg, idet vi har en mand i S-517 udvalget, og en mand i S- 544 
udvalget, dette for at vi kan være med hvor der laves regler for vores branche, så vi så tidligt som 
muligt kan informere foreningens medlemmer om nye ændringer og tiltag internationalt set. 
Vi har også en mand med i en arbejdsgruppe som kaldes Referencegruppe for el-termofotografer, 
som er underlagt DBI, Dansk Brandteknisk Institut. 
Jeg siger tak til de personer og virksomheder der deltager i disse arbejdsgrupper, det drejer sig om. 
S-517 Arne Thorsen Pro Automatic 
S-544 Jørgen Clausen JE|Elkas 
DBI (Dansk Brandtekniske Institut ) her har vi i årets løb skiftet Jesper Brydesen fra Weidmüller ud 
så det nu er Chris Damgaard fra Phoenix Contact der deltager for DETF. 
 
Vi har også igen i 2014 arbejdet meget med oversættelsen af DS/EN 61439, idet vi har været med i 
oversættelsen af -1 og -2 samt -4 som alle nu er udkommet på dansk, og vi har nu gang i 
oversættelsen af -3 og -0 som forventes færdig i løbet af året i år. 
Dette arbejde udføres i samarbejde med DS, og det faktum at DETF laver dette arbejde har givet 
alle foreningens medlemmer en klækkelig rabat på købet af den oversatte norm hvad enten man har 
købt den som papirudgave eller som CD. 
Vi skal igen i år huske at takke dem der har været en del af dette arbejde, og det er især Arne 
Thorsen. 
 
Vores hjemmeside har stadig flere besøg. I 2013 havde omkring 5.000 besøgende på siden, det er 
godt 2.000 mere end vi havde i 2012. Dette tal er nu oppe på mere end 8.000 besøgende på årsbasis 
for 2014, og tager vi årets første 3 måneder af 2015 har vi således haft knap 3.000 besøgende så det 
tyder på at vi nu når op på knap 12.000 besøgende i 2015. 
Vi kan se at det naturligvis mest er medlemmer der bruger siden, men der kommer også til 
stadighed flere udefra ind på siden. Det de primært søger på er tavlefabrikanter samt kurser kan vi 
se. 
Vi arbejder naturligvis videre med at udvikle siden, så den bliver endnu mere besøgt.   
 
Vort nyhedsbrev er i 2014 udsendt 14 gange med både store og små nyheder, og nogenlunde 
samme antal vil der komme i 2015. Ud over disse udsendelser kommer der også referater fra forårs- 
og efterårsmøder på denne måde. Som det blev sagt sidste år, har vi nu reklame på alle de udsendte 
nyhedsbreve, og det er da også glædeligt at se at der er kommet lidt flere associerede medlemmer 
med på reklamelisten. 
Man skal stadig huske at nogle artikler i nyhedsbrevet kun er for foreningens medlemmer, og derfor 
vil kræve password til hjemmesiden før man kan læse dem. Et sådant password kan alle ansatte fra 
en medlemsvirksomhed få, man skal blot melde ind til kontoret, så sendes der et password, som 
knytter sig til medlemskabet. 
 



 

Generalforsamling 2015 

Som i 2013 har vi også i 2014 lavet vort reklamefremstød for foreningens medlemmer med vore 2 
små annoncer i henholdsvis Elteknik og Installationsteknik. hvor reklamen indgår 2 gange i hvert 
blad hvert nummer året rundt. Samtidig har vi igen i 2014 lavet en artikel som handler om DS/EN 
61439, og fremhæver DETFs medlemmer som dem der ved noget om hvordan man bygger eltavler, 
samt at man som kunde skal se efter DETFs logo inden man bestiller en eltavle. 
Denne reklamekampagne vil blive fortsat i hele 2015, og der vil vi også forsøge at komme med 
endnu en artikler, som fremhæver DETF og vore medlemmer. Husk derfor at bruge foreningens 
logo på jeres hjemmeside og i jeres reklamer. 
 
På kursussiden har vi i årets løb været nødsaget til igen at optage vort kursus i DS/EN 61439 endnu 
en gang, og det har resulteret i hele tre kurser, med 2 i efteråret samt et i februar 2015. Med disse 
kurser har vi nu haft mere end 200 personer igennem dette kursus, og derfor tror vi nu at det er slut 
med at køre dem. På grund af at disse kurser har været afholdt tillader vi fra DETFs side os at sige 
at alle medlemmer hos os kender de nye regler, og man kan trygt købe tavler hos os. Det er det vi 
slår på i de artikler vi udsender. 
Vi havde også håbet at vi kunne få et kursus omkring maskintavler og sikkerhed op at stå, men det 
har desværre trukket længe ud grundet sygdom hos dem der skulle hjælpe os med kurset, og nu er 
det arbejde endelig slut idet den person som skulle hjælpe os ikke længere er blandt os. 
Vi vil nu starte arbejdet forfra med andre personer, og håber at kunne præsentere noget i løbet af 
efteråret. 
 
Vi har gennem året haft en fin dialog med vore nordiske søsterorganisationer, og dette arbejde 
fortsætter også i det kommende år. 
I Norge har de nu endelig fået ansat en person som hos os i Danmark, hvilket naturligvis gør et 
samarbejde noget nemmere. Vi har i løbet af de første 3 måneder af 2015 haft kontakt til der nye 
mand, en gammel kending nemlig Hans-Petter Nybakk, som tidligere var ansat hos Eaton i Norge, 
og som vi har haft kontakt til før.  
Hos vores Svenske venner halter det stadig lidt, idet de endnu kun er i opstartsfasen, og med 10 
medlemmer har de stadig et stykke vej til de bliver rigtig aktive, men vi holder naturligvis dialogen 
i gang med dem. 
 
FREMTIDEN: 
 
Vi arbejder stadig med i udvalgene 517 og 544 samt hos DBI 
Vi arbejder stadig med oversættelsen af 61439 hvor vi står for korrekturlæsning 
Vi har stadig kontakt til både vore svenske og norske kolleger i deres brancheforeninger. 
Vi arbejder på at få et kursus omkring maskintavler op at stå til afholdelse i løbet af efteråret 2015. 
Vores reklamekampagne kører også i hele året 2015 
Vi arbejder også i 2015  på at få lavet artikler som vil profilere DETFs medlemmer, ligesom vores 
reklamekampagne stadig kører. 
Vi arbejder også på at få flere medlemmer, især indenfor den primære sektor. Vi håber og tror på at 
vi får mindst 2 nye primære medlemmer i 2015 
 
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen, vores direktør 
Søren Rasmussen samt alle medlemmer, der har bidraget til arrangementer m.m. for deres indsats 
de har ydet i det forgangene år. 
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AD 3 Årsregnskabet for 2014 blev gennemgået af Søren Rasmussen 
 
 Regnskabet for 2014 var sendt ud til alle medlemmer sammen med mødeindkaldelsen, 

og Søren fortalte at regnskaberne kan ses på foreningens hjemmeside i sin helhed. 
 
 Herefter gik han over til resultatopgørelsen: 
 
 Søren startede med at konstatere at foreningen i det forløbne år havde haft et overskud 

på 21.334 kr., hvilket er noget bedre end det budgetterede underskud på 50.000 kr. og 
også i forhold til sidste års underskud på 44.053 kr. og det viser således en forbedring på 
godt 65.000 kr. fra sidste års resultat. 

 Herefter gik Søren over til at gennemgå de mest interessante poster i regnskabet. 
 
 På indtægtssiden er der kommet 2 nye medlemmer idet Roxtec har været med hele året 

medens Innotek har været med siden efteråret 2014, det giver en merindtægt på 18.750 
kr. i forhold til budget. 

 Vi er også lykkedes med mere salg af bannerreklame, så indtægten nu er på 89.650 kr. 
mod sidste års indtægt på 75.000 kr. De nye der er kommet til er El-Ta, Solar i hele 
2014 samt Roxtec og Omron i dele af 2014. Søren takkede alle dem der støttede DETF 
med disse bannerreklamer. 

 Kursusaktiviteten havde givet et overskud i 2014 idet der havde været indtægter for 
54.400 kr. mod udgifter på 27.753 kr., altså et overskud på 26.647 kr. Årsagen til dette 
overskud skal findes i at vi på det sidste kursus i 2014 havde forholdsvis mange 
kursister med idet vi troede at dette ville blive det sidste kursus, men sådan skulle det 
ikke gå, idet vi havde endnu et i 2015. De mange kursister resulterede i at vi således 
tjente penge på denne aktivitet. Vi skylder ABB en stor tak fordi de stiller lokaler til 
rådighed for denne aktivitet, ligesom Cubic Modulsystem skal have tak fordi de udlåner 
Rene Jensen som kursusholder, begge dele er med til at DETF kan holde vore utrolig 
lave kursuspriser. 

 
 2014 er jo et lige årstal, så derfor havde DETF også arrangeret en studietur sammen med 

ABB. Denne tur havde indtægter på 354.650 kr. og med udgifter på 336.218 kr. gav det 
et overskud på 18.382 kr. 

 Årsagen til overskuddet skyldes bl.a. sammensætningen af gruppen af rejsende, ligesom 
ABB havde 2 deltagere med som selv betalte deres hotelværelse, selvom vi skulle have 
betalt disse. Tak til ABB for denne gestus. 

 Som formanden sagde i sin beretning havde vi også den glæde at vi havde fundet 
sponsorer til at betale middage for deltagerne, hvilket betød at vi kunne holde en meget 
lav selvbetaling på denne tur, til en af Europas dyreste byer at besøge. Tak til disse 
sponsorer endnu en gang. 

 
 Søren konstaterede at dette gav indtægter på 1.167.400 kr.. Sammenlignes det med 

sidste år giver det en stigning på 442.400 kr. men tager vi kursus og studietur ud stiger 
indtægterne med 33.400 kr. hvilket er tilfredsstillende. 
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 På udgiftssiden er der ikke de store forandringer, idet stort set samtlige udgifter ligger 
på linje med sidste år, hvis man ser bort fra udgifterne til studietur samt kursus. 

 
 Alt i alt har udgifterne andraget 1.147.715 kr. 
 
 Som tiden er nu, er det heller ikke de store renter der kan fås, således har vi i 2014 haft 

renteindtægter på 1.649 kr., hvilket dog er lidt mere end sidste år. 
 
 Sammenholdes alle disse tal, giver dette foreningen et overskud i 2014 på 21.334 kr. 

mod sidste års underskud på 44.053 kr.  
 
 Herefter gik Søren over til at gennemgå balancen, som viste aktiver for 473.779 kr. som 

stammer fra den likvide beholdning. 
 Passiverne viser ligeledes 473.779 kr., og det stammer fra foreningens kapital pr. 31/12 

2013 tillagt årets overskud, fratrukket nogle få kortfristede gældsforpligtelser. 
 Foreningens samlede egenkapital er pr. 1/1 2015 således på 433.940 kr. 
 
 Herefter gennemgik Søren noterne til regnskabet, og han sluttede denne gennemgang 

med at gennemgå ledelsens, bestyrelsens, samt revisionens påtegnelser, som var uden 
bemærkninger. 

 
 Bestyrelsen betegnede regnskabet som tilfredsstillende. 
 
 Som vi har gjort de tidligere år, gik Søren straks videre til næste punkt på dagsordenen 

nemlig budget 2015. 
 

 

AD 4 Søren startede med at konstatere, at budgettet var udsendt til medlemmerne sammen 
med mødeindkaldelsen, så alle skulle have fået et eksemplar. 
 

 Søren konstaterede at indtægterne forventedes at falde til 825.850 kr. i 2015, hvilket 
alene skyldes den manglende indtægt fra en studietur. 

 Indtægten fra kontingent forventes at stige med 33.250 kr. som følge af den 
kontingentforhøjelse der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Indtægterne på 
bannerreklame er til gengæld sat en smule ned idet et par af vore annoncører har 
meddelt at de ikke kan deltage i 2015, hvilket giver en lille nedgang på 5.800 kr. Alt i 
alt forventes indtægterne at andrage 825.850 kr. mod realiseret 1.167.400 kr. sidste år. 

 På udgiftssiden forventes vi at bruge for 324.215 kr. mindre end sidste år, bl.a. på grund 
af den manglende studietur. Næsten alle udgifter ligger på linje med sidste år, dog fandt 
Søren anledning til at sige at gager var steget med 24.000 kr. hvilket skyldes at denne 
sats ikke var reguleret de sidste 3 år. Alle andre budgetterede udgifter var stort set 
identiske med realiserede udgifter i 2014 regnskabet. 

 I alt forventes der udgifter på 823.500 kr. og sammenholdt med de tidligere nævnte 
indtægter ville dette budget give DETF et lille overskud før renter på 2.350 kr. 
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 Som sidste punkt på sin gennemgang i denne omgang, kunne Søren fortælle at 
bestyrelsen indstillede uændret kontingent til generalforsamlingen, og herefter sluttede 
gennemgang af regnskab 2014 samt budget 2015. 

 
 
Dirigenten satte herefter regnskab budget og kontingent til debat, og efter meget få 
spørgsmål blev først regnskab 2014 godkendt uden bemærkninger, derefter blev budget 
2015 godkendt, og til slut godkendte forsamlingen den uændrede kontingentet.  

  
  
AD 5 Valg til bestyrelsen startede med valg af 3 primære medlemmer. 
 Michael Schrøder Pro Automatic A/S, Stephen Høj Tricon A/S samt Carsten 

Christensen El-Ta A/S var alle på valg, og bestyrelsen foreslog genvalg af alle tre. De 
blev alle enstemmigt valgt. 
 
For de associerede medlemmer var Flemming Folkvardsen ABB A/S på valg. 
Bestyrelsen foreslog genvalg, og Flemming Folkvardsen blev således valgt.  

 
 
AD 6 Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen Thomas Heilbuth 

Elogic, og han blev herefter valgt. 
 

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Peter Oppelstrup 
Schneider Electric til valg, også han blev herefter valgt. 

 
Som revisor foreslog bestyrelsen genvalg af Jacob Møller Knudsen fra Cubic 
Modulsystem A/S.  Jacob Møller Knudsen blev valgt. 

 
 
AD 7 Der var ikke kommet forslag til bestyrelsen, så dette punkt udgik. 
  
 
AD 8 Da der ikke var nogen 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 23. april 2015.  
 
 
Dirigent 
Torben Fristrup 
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Deltagerliste DETF årsmøde den 23. april 2015 
 

Firma    Deltager                Dag     
ABB A/S Jan Barkholt X  
ABB A/S Bjørn Kallenbach X  
AE-Partner Michael Holm X  
A/S Løgstrup Steel Palle Ritter X  
Automatic Syd A/S Søren Juul Nielsen X  
Carlo Gavazzi A/S Ole Fåborg X  
Carlo Gavazzi A/S Poul Simonsen X  
Coferro A/S Morten Højlund X  
Cubic Modulsystem A/S Torben Fristrup X  
Cubic Modulsystem A/S Preben Lund X  
Dania Electric A/S John Fly Sørensen X  
Dania Electric A/S John Kynde X  
Daniit A/S Rene Møller X  
Dansk Tavle Teknik A/S Michael Hansen X  
Desitek A/S Tom Larsen X  
Desitek A/S Allan H. Madsen X  
Eaton Johnny Marchmann X  
Eaton Henrik Mortensen X  
Eegholm A/S Bjarne Larsen X  
Eegholm A/S Erling Ewers X afbud 
Eldon Lau Nymark X  
Eldon Lars Thestesen X  
El-Ta A/S Carsten Christensen X  
Elogic A/S Lars Christensen X  
Fibox Ebbe Petersen X  
FJH Automatic  Flemming Hansen X  
Fleks Tavler A/S Lars Christensen X  
Holtec A/S Per T. B. Schmidt X afbud 
Innotek A/S Claus Klinge X  
Je|elkas A/S Jørgen Clausen X  
Je|elkas A/S Frank Toft-Jensen X  
Omron Electronics A/S Kim Overballe X  
Phoenix Contact A/S Henning Lippert X  
Phoenix Contact A/S Chris Damsgaard X  
Phoenix Contact A/S Allan Roos X  
Pro-Automatic A/S Michael Schrøder X  
Roxtec Danmark Thomas Schöbel X  
Rittal A/S Henrik Hansen X  
Rittal A/S Hassan Soussi X  
Rockwell Automation A/S Jesper Andersen X  
Schneider Electric A/S Martin H Jensen X  
Schneider Electric A/S Jan Kaas X  
Schneider Electric A/S Peter Oppelstrup X  
Servodan A/S Ronnie Svendsen X  
Siemens A/S Jesper Laursen X afbud 
Soft og Teknik A/S Jens Chr. Kristiansen X  
Solar A/S Lars W. Sørensen X  
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Solar A/S Jesper V. Jensen X  
SystemTeknik A/S Poul Sørensen X  
SystemTeknik A/S Henrik Pilgaard X  
Thy El-Teknik ApS Anders Søe Jensen X  
Trimatic Automation A/S Claus Sørensen X  
Titech Electric A/S Ulrik Juul X  
Triax System Aksel Pedersen X  
Tricon A/S Jørn Lund X afbud 
Tricon A/S Stephen Høj X  
Vanpee A/S Jim Gade X  
Weidmüller Danmark Jesper Brydesen X  
Weidmüller Danmark Thomas Neumarker X afbud 
Wexøe A/S Mogens Brusgaard X  
    
    
MTO-Electric A/S Mads Velbæk X  
MTO-Electric A/S Michael Johansen X  
MTO-Electric A/S Eva Lise Sloth X  
MTO-Electric A/S Poul Erik Larsen X  
MTO-Electric A/S Herdis Christiansen X  
MTO-Electric A/S Nicolai Glentbæk X  
MTO-Electric A/S Klaus Hansen X  
MTO-Electric A/S Rasmus F Andersen X  
MTO Electric A/S Anja Jensen X  
    
    
    
    
Jørgen Christensen Dansk Energi X  
Dansk El Tavle Forening Søren Rasmussen X  
    

Deltagerantal Totalt tilmeldt 71  

 
Der var tilmeldt 71 deltagere, hvoraf 66 mødte op, og 5 meldte afbud.    
 


