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Generalforsamlingsnotat. 
 

Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening. 
 
 Tid:  Den 21. april 2016 
 Sted: Solar A/S Industrivej vest i Vejen 
 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: Foreningens formand Ulrik Juul bød alle velkommen til generalforsamling, og takkede 

samtidig Solar A/S for at de ville være værter ved foreningens generalforsamling og 
medlemsmøde. 
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 Ulrik Juul. 

 
  
AD 2: Foreningen formand Ulrik Juul, startede sin beretning med at fortælle om oplevelsen af sit 

første år som formand, og nedenstående kan man læse formandens fulde beretning om det 
forgangne år. 

 
 Formandens beretning: 
 

2015 har igen været et travlt og aktivt år for DETF, hvor vi har deltaget i mange møder 
rundt omkring. 
Som de senere år har vi afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt et konstituerende 
bestyrelsesmøde. 
Herudover har der været afholdt møder med Atradius, med hvem vi har indgået en fælles 
aftale som alle medlemmer kan have glæde af, nemlig en ordning omkring 
debitorforsikring. 
Vores direktør har også holdt møder med et inkassofirma, som vi dog endnu ikke har 
nogen fast aftale med. 
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Vi havde også en delegation til møde med Sikkerhedsstyrelsen hos dem i Esbjerg, her 
deltog bl.a.  vores direktør Søren Rasmussen og jeg samt et par af vore medlemmer. Mødet 
blev holdt med deres viceadm. Direktør Stefan Søsted samt kontorchef Jesper Bach, og 
skulle danne baggrund for et tættere samarbejde mellem SIK og DETF. Vi må sige at 
sikkerhedsstyrelsen er blevet meget politisk, og noget mindre teknisk.  
Vores direktør Søren Rasmussen og jeg har også deltaget i et fælles nordisk møde i Oslo 
sammen med den norske tavleforening. Den svenske tavleforening skulle også have været 
der men, men de kunne desværre ikke afse tid, de er endnu i en opbyggende fase. Den 
norske tavleforening, har brugt mange resurser, på at udvikle div. Undervisningsmaterialer, 
samt en APP til kontrol af ældre el-tavler. 
Vores direktør Søren Rasmussen har også deltaget i et møde hos den svenske 
tavleforening, deres årsmøde hvor vi fortalte lidt om hvordan vi havde organiseret os, de 
var meget interesseret i at lave noget tilsvarende. Vores direktør Søren Rasmussen vil 
holde kontakten med dem.  
Generalforsamlingen blev afholdt hos MTO Electric i Vejle, et meget fint arrangement, 
med et helt overdådigt frokostbord. 
Vi var 71 tilmeldte til dette arrangement, men i lighed med tidligere kom der nogle afbud i 
sidste øjeblik, så vi deltog 66 personer i alt i generalforsamlingen. 
Det blev en meget rolig generalforsamling, hvor hverken vedtægter eller kontingentet blev 
ændret. 
Valget til bestyrelsen forgik uden kampvalg, og her blev Michael Schrøder, Stephen Høj, 
samt Carsten Christensen genvalgt for de primære medlemmer. For de associerede 
medlemmer blev Flemming Folkvardsen fra ABB genvalgt. 
Som suppleant for de primære medlemmer, blev Thomas Heilbuth fra Elogic A/S valgt, 
samt for de associerede medlemmer blev Peter Oppelstrup fra Schneider Electric valgt.         
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Ulrik Juul valgt til formand og 
Stephen Høj blev valgt til næstformand. Michael Schrøder ønskede ikke at fortsætte som 
formand, og der skal hermed lyde en stor tak til Michael Schrøder, for den tid han har givet 
DETF som formand, samt tak for han vil forsætte i bestyrelsen.    
Forårsmødet blev holdt samme dag og sted, og dagens først indlæg kom fra Stephen Høj, 
med en titel som skulle få alle til at stritte øre ”Beskyt din bundlinje hvis din største kunde 
får problemer” Dette indlæg har som tidligere nævnt ført til, at DETF har indgået en 
ordning med Atradius omkring debitorforsikring.       

 
Efter en lystig spørgerunde til Stephen Høj, tog MTO over med deres historie, samt en 
rundvisning på deres matrikel, og jeg er sikker på at en del af selskabet, blev noget 
overraskede over MTO’s formåen med hensyn til vare sortiment og antal komponenter på 
hylderne. Overraskelsen til MTO formåen blev ikke mindre da frokosten blev serveret, så 
endnu en gang tak for mad, og tak for et super værtsskab, vi kommer gerne igen. 
Dagens indbudte indlæg kom fra forskningsdirektør Jørgen Christensen fra Dansk Energi, 
med titlen ”Energi politikken og visionerne for det danske energisystem 2020-2035” 

 

Jørgen Christensen startede sit indlæg med at vise regeringens energipolitiske milepæl 
kaldet "Vores Energi" Den plan skal sikre at vi får 100 % vedvarende energi i 2050, og for 
at opnå dette har man sat nogle delmål op, bl.a. skal vi have 50 % vindenergi i 2020 vi skal 
producere el uden kul i 2030, ligesom oliefyr skal udfases her. I 2035 skal el og varme 
dækkes af vedvarende energi og i 2050 skal al energi være dækket af vedvarende energi. 
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Det var spændende og vidtgående planer, som Jørgen Christensen så gav sine synspunkter 
på, ud fra at han havde arbejdet med emnet i mere end 20 år. 

 
Et af de meget store problemer og en væsentlig forhindring for indførelsen af smart grid er, 
at staten hvert år indkasserer mere end 17 mia. kr. i skatter og afgifter på el, og det er et 
stort problem i bl.a. forholdet til biomasse, og når staten siger at vi skal arbejde på 
indførelsen at 100 % vedvarende energi, er det grotesk at de i samme åndedrag har højere 
afgifter på el end på olie og gas. Sådan kunne Jørgen blive ved med at fortælle om de 
skismaer der er mellem det regeringen ønsker og det de gør, et andet punkt på denne sti var 
at han mente at det var fuldstændig tosset at man pludselig sagde at man ikke længere 
måtte opvarme huse med elvarme, og pålagde dette en afgift, og så byggede man masser af 
decentrale varmeværker som fyrer med olie, det passer ikke sammen.  

 
Jørgen Christensen kom vidt omkring i fin dialog med medlemmerne af DETF, som 
virkede meget interesseret i det Jørgen kom frem med, og spørgelysten var dejlig stor 
blandt forsamlingen. 

             

 
Der kom da også nogle gode råd til hvor vi i branchen kunne sætte ind med nye 
arbejdsområder, og et af disse områder var naturligvis på måling og reguleringsområdet. 
Men man skal huske at hvis man skal lave noget til elværkerne har de strenge gammeldags 
krav til udstyret, som Jørgen sagde, så skal det man laver være robuste systemer, der er 
ordentlig dokumenteret og skal kunne holde til at stå udendørs i 20 år. 

 
Vi skal som branche finde ud af hvilke teknologier der efterspørges, og her dokumenterede 
Jørgen at man skulle være fremsynede, idet han viste et citat fra Henry Ford som sagde: 

 

”Hvis jeg havde spurgt folk, hvad de ønskede, ville de have bedt om en bedre hest” 

 

Vi har sidenhen fået rigtig mange positive tilkendegivelser omkring vores valg af Jørgen 
Christensen som indlægsholder, det var et populært indslag som vore medlemmer syntes 
godt om. 
Efterårsmødet blev afholdt hos Schneider Electric i deres netop ny indviede, spændene og 
flotte hovedkvarter i Ballerup.  
Søren Rasmussen og jeg havde fornøjelsen af at deltage i denne indvielse af deres nye 
Domicil. 
DETF takker for den store gæstfrihed Schneider Electric udviser os, og tak for den 
spændene historie som vi har fået lov til at være en del af, under hele jeres ombygning.    
I efterårsmødet deltog 61 i selve mødet, medens vi blev fuldt hus til aftenarrangementet i 
Wallmans med 78 deltagere. 
Efterårsmødet blev indledt af Schneiders Adm. Dir. Thomas Traeger som fortalte om hele 
Schneider koncernen, efterfulgt af Jens Ellevang som endnu en gang kunne fortælle 
hvordan deres nye hus opførte sig i virkeligheden, vi havde jo hørt om diverse teorier på et 
par møder tidligere. 
For første gang var det også lykkedes os af få Sikkerhedsstyrelsen til at deltage i vort 
møde, og det endda med et indlæg ved deres vice. adm. dir Stefan Søsted (han er dog ikke 
længere ansat hos SIK, men hos trafikstyrelsen) 
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Dagen sluttede med et indlæg om kropsholdninger ved Jesper Bergstrøm. 
Jesper påstod at 93 % af al kommunikation er nonverbalt, hvilket klappeøvelsen klart 
underbygger, og man danner også sit indtryk af modparten inden for de første 2 -7 
sekunder ved det første møde, og man beslutter sig for om man vil købe, inden for de 
første 3 min. Når man ved det, virker det underligt at 90 % af alle sælgere forbereder sig på 
hvad man skal sige når man møder sin kunde, og ikke på hvordan man skal optræde, det 
virker helt forkert med ovenstående udsagn i ryggen. 
Jesper kom også med en teori om det at skabe kontakt til kvinder, og den er jeg ret sikker 
på flere af jer har prøvet af efterfølgende. Søren Rasmussen har afprøvet den, men han 
mener at der skal mere erfaring til end hans.     

  
Aftenarrangementet var i år henlagt til Wallmans i Cirkusbygningen. Det blev som 
sædvanligt en fantastisk aften hvor der var rig lejlighed til at opfylde et af foreningens 
formål, nemlig networking. Det blev gjort i vid udstrækning under lidt løsere former end 
vanligt, og jeg tror alle havde en rigtig hyggelig aften, også de ledsagere vi havde med. 
Vores direktør Søren Rasmussen har fået mange hints fra deltagere om at ledsagerne er 
rigtig glade for dette tiltag. 
Efterårsmødet var denne gang lagt på en fredag af hensyn til de mange der kommer fra 
Jylland, om det var en god ide må vi lige se på inden næste års efterårsarrangement. 
Vi har i 2015 igen udarbejdet 2 konjunkturbarometre. Positivt at der er mere end 90 % der 
melder ind, men ønsker selvfølgelig at nå 96 % som i august 2014.  

 
Vores direktør Søren Rasmussen vil gennemgå konjunkturbarometret fra februar 2016 
senere på dagen. 
Jeg fornemmer en bedring i branchen, men der kampes om alt, og det kan mærkes på 
indtjening.    
Vi har også i 2015 på opfordring fra jer medlemmer arbejdet med at få noget omkring løn 
frem. Det har taget lidt tid, og vi arbejder stadig med det, og vores direktør Søren 
Rasmussen vil komme med mere omkring dette senere i dag. 

 
Medlemmer: 
Vi har desværre tabt nogle medlemmer fra 2014 til 2015, således at vi nu pr 1 januar 2016 
er 53 medlemmer. 
Vi har sagt farvel til Littlefuse Selco og Skaarup Imcase ved udgangen af 2014 medens El-
Conpower forlod os i løbet af 2015 efter en konkurs. 
I løbet af foråret 2015 er så Trimatic Automation kommet til så det giver en tilbagegang på 
2 medlemmer siden sidst, så vi kunne godt trænge til flere nye medlemmer, og der bliver 
da også arbejdet på dette, så hvis nogen kender nogen der kunne tænkes at ville kunne 
bidrage til foreningen, så skal i bare sige til. 
Vi har ved udgangen af 2015 mistet endnu et medlem idet Stanfo jo er overtaget af Cubic 
Modulsystem, og derfor ikke mere er selvstændigt medlem. Dette er dog medregnet i de 53 
medlemmer vi er p.t. 

 
DETF er også aktive i diverse råd og udvalg. Vi har en mand i udvalgene S-517 og S-544, 
de udvalg hvor vi er med til at beslutte hvordan den danske indstilling til internationale 
regler skal være. Dette arbejde deltager vi i for at vi bedre kan informere vore medlemmer 
tidligt i forløbet ved ændringer. 
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Vi arbejder også stadig med oversættelsen af den nye 61439 norm, hvor det der mangler nu 
kun er -0 den skulle meget snart være færdig. 
Vi har også en mand siddende i DBI, den såkaldte Referencegruppe for el-termografering 
under Dansk Brandteknisk Institut. 
Jeg vil gerne takke: 
Arne Thorsen Pro Automatik, for sit arbejde i S-517 udvalget 
Jørgen Clausen JE-Elkas, for sit arbejde i S-544 udvalget 
Samt Chris Damgaard fra Phoenix Contact, som sidder DBI 

 
Foreningen har også kørt endnu et par kurser i DE/EN 61439 i det forløbne år, og sidst på 
året blev der udbudt et kursus i maskintavler, som også blev fuld tegnet ret hurtigt, så 
måske vil dette blive gennemført endnu en gang. 

 
Vores hjemmeside er en aktiv del af vores forening. Det er her vi meget nemt og hurtigt 
kan kommunikerer med hinanden, både i det offentlige rum samt mere privat, altså kun for 
DETF medlemmer med password. 
Vi bruger denne del af hjemmesiden til at fortælle vore medlemmer hvad det er vi 
foretager os, bl.a. kommer alt nyt fra vore folk i diverse udvalg til at ligge her, ligesom 
diverse referater og anden orientering kan ses her, også alle tidligere referater, og sågar de 
præsentationer vore forskellige indlægsholdere har brugt kan finde her. 
Vi kan se at siden bliver mere og mere brugt, bl.a. af medlemmer, og vi kan også se at man 
benytter medlemsdelen mere og mere. 
Den kontakt vi har aftalt med sikkerhedsstyrelsen vil også kunne ses her, således at det 
ikke kun er en virksomhed der får glæde af et svar, men alle vore medlemmer. 
Der er naturligvis også en del uden for vores medlemsskare der kommer ind på siden, og 
dette tal skulle gerne blive større da vi nu arbejder på at få flere ”tacts” sat på vore indlæg 
på siden, så flere vil ramme netop vores hjemmeside. 
Der har været ca. 10.000 besøgende på hjemmesiden i 2015, eller ca. 20 % mere end i 
2014. 
Vi arbejder til stadighed på at udvikle siden, så har nogen ideer så er de velkomne. 

 
Vort nyhedsbrev, har nu fået reklamer på, nemlig dem som i forvejen reklamerer på vor 
hjemmeside. Disse reklamer kan ses på alle nyhedsbreve der udsendes fra DETF, ikke kun 
til medlemmer, men til alle som tilmelder sig nyhedsbrevet, det kan man nemlig godt uden 
at være medlem, men der er så en del artikler man ikke kan se uden medlemskab. 
Nyhedsbrevet er udsendt 14 gange i løbet af 2015, og ud over disse 14 nyhedsbreve har 
foreningen udsendt referater fra diverse medlemsmøder og generalforsamling, ligesom vi 
har sat en del nyheder på vor hjemmeside i løbet af året. 
Husk at alle ansatte i medlemsvirksomheder kan få et password til hjemmesidens 
medlemsdel man skal blot henvende sig til kontoret via mail. 

 
Vores reklamekampagne fortsatte også i 2015, hvor vi igen havde 2 annoncer i 
Installationsnyt samt El teknik, så i alt blev det til 44 annoncer i disse blade i løbet af året. 
Vi kan se at disse virker, idet vi har fået henvendelser fra folk der har set disse og spørger 
hvad det egentlig er vi arbejder med. Enkelte gange er kontoret også blevet ringet op og 
spurgt til en tavlebygger i et bestemt område af landet, så nogen virkning har disse 
annoncer. Det er også rart at se at mange af vore medlemmer nu også anvender DETF  
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logoet i egne annoncer, og bruger den lille reklame med at man er medlem af DETF. Det 
ser vi jo gerne idet vi i alle de artikler der kommer herfra slår på at man skal handle med 
DETFs medlemmer. 

 
I fremtiden skal der arbejdes på følgende: 
Som sagt tidligere stadig med oversættelsen af 61439-0 
I 2016 folk i de respektive udvalg S-517, S-544 og DBI 
At udbygge kontakten til både de svenske og norske brancheorganisationer 
Vi har afholdt de første 2 kurser i maskintavler i begyndelsen af 2016 
Vores reklame kampagne kører også i hele 2016 hvor vi også vil profilere DETFs 
medlemmer 
Vi arbejder også til stadighed på at få nye medlemmer, vi skulle gerne have mindst 2 nye 
hvert år, så opfordre bare medlemmerne til at komme med emner. 

 
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. 

 
 

Efter formandens beretning blev denne sat til afstemning af dirigenten, og da der ikke var 
nogen indvendinger til beretningen blev denne vedtaget. 

 
 
 
AD 3 Årsregnskabet for 2015 blev gennemgået af Søren Rasmussen 
 
 Søren startede med at konstatere at regnskabet for 2015 var sendt ud til alle medlemmer, 

sammen med mødeindkaldelsen, og fortalte endnu en gang, at regnskaberne for alle årene nu 
kunne ses på foreningens hjemmeside i sin helhed. 

 
 Herefter gik han over til resultatopgørelsen: 
 
 Resultatopgørelsen viser at vi i 2015 har lavet et overskud på 23.495 kr. hvilket var noget 

bedre end budget, hvor vi regnede med et underskud på 2.000 kr. Sammenlignet med sidste 
år ligger overskuddet på niveau, da det sidste år blev på 21.334 kr., men her skal vi huske på 
at vi har sat kontingentet op med 1.000 kr. 

 Efter disse indledende bemærkninger gik Søren over til at gennemgå de enkelte poster hvor 
der var noget at berette. 

 
 På indtægtssiden er der tilkommet et nyt medlem idet Trimatic Automation er med hele 2015, 

medens vi har haft afgang af Skårup Imcase og El-Conpower, Dette sammenholdt med den 
større kontingent betyder at kontingentindtægter endte på 702.000 kr. nøjagtig som 
budgetteret og 33,250 kr. mere end sidste år. 

 Salg af bannerreklame faldt en smule og endte på 86.850 kr. mod 89.650 kr. i 2014, men det 
var dog 3.000 kr. mere end budgetteret. 

 Vi skylder naturligvis vore annoncører en stor tak, hvilket Søren også gav dem.  
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Kursusaktiviteten gav i 2015 et overskud på 22.736 kr. hvilket var mere end budgetteret, men 
det skyldes alene stor velvilje fra ABB, som gav os husly og fortæring til afholdelse af 
kurserne. Stor tak til ABB for denne flotte gestus. 
Med kursusindtægter på 43.400 kr. beløb de samlede indtægter sig til 832.250 kr. 
Sammenholdes det med sidste års indtægter er det et fald på hele 335.150 kr., men det 
skyldes alene det faktum at vi i 2015 ikke havde nogen studietur, hvilket selvfølgelig også 
påvirker de samlede udgifter, så ser vi bort fra dette, er indtægterne reelt steget med 19.450 
kr. 
 
Udgiftssiden udviser ikke de store udsving, hvis vi igen ser bort fra udgifter til studieturen. 
Gøres dette har der været en stigning i udgifterne på godt 1.000 kr. 
Vi kan dog konstatere et lille fald i udgifterne til foreningsarrangementer, hvilket skyldes at 
vi til forårsmødet ikke havde nogen ekstern indlægsholder, idet vi havde entreret med Dansk 
Energi, og Jørgen Christensens honorar bestod alene af 3 flasker vin, så her fik vi en stor 
besparelse. 
Ellers er det kun kontoen gage der skiller sig ud, men som det blev bekendtgjort sidste år, har 
vi opdateret vore ansattes løn til dagslønninger, efter nul stigning i de tre foregående år, så 
derfor denne stigning som dog var annonceret i budgettet for 2015. 
Ellers havde direktøren ikke meget at berette til udgiftssiden, som viser at vi havde udgifter 
på i alt 810.096 kr. sammenholdt med sidste år hvor vi endte på 1.147.715 kr. men igen det 
var med udgifter til studieturen. 
Igen i år havde vi fået lidt renter, men stadig ikke noget at snakke om, i år blev de på 1.341 
kr. 
Alt i alt gør dette at vi kommer ud af året med et overskud på 23.495 kr. mod sidste års 
overskud på 21.334 kr. 
 
Bestyrelsen finder årets overskud tilfredsstillende. 
 
Direktøren gik herefter over til en gennemgang af balancen pr. 31/12 2015 

 
Foreningens balance balancerede med 458.136 kr. og formuen var nu vokset til 457.436 kr. 
Ellers var der ikke de store bemærkninger til balancen. 
Herefter gennemgik direktøren nogle slides med bestyrelsens og revisionen påtegning af 
regnskabet, samt en liste med medlemsvirksomhederne og deres betaling af h.h.v. kontingent, 
og annonce på hjemmesiden. 
 
Søren sluttede sin gennemgang af med at sige at man kunne se det fuldt underskrevne 
regnskab ved henvendelse til ham. 
 
Dirigenten havde sammen med generalforsamlingen besluttet at punkt 3 og 4 blev slået 
sammen, så derfor fortsatte direktøren sin gennemgang af budgettet. 
 

 
 
AD 4 Direktøren konstaterede igen at budgettet var udsendt til medlemmerne sammen med 

mødeindkaldelsen, så alle skulle have fået et eksemplar. 
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 Som det fremgår af budget 2016 forventes det at indtægterne vil stige til 847.000 Kr.  Dette 

er dog uden indtægter fra årets studietur, som jo afholdes i lige årstal. Vi har bevist ikke taget 
denne indtægt med, og vi har selvfølgelig heller ikke budgetteret nogen udgift da dette 
segment jo normalt skal gå i nul.  

 Stigningen i indtægter skyldes alene stigende reklame indtægter. 
  
 Udgifterne forventes også at stige næste år, idet der er budgetteret merudgifter på ca. 40.000 

kr. bl.a. ved øgede udgifter på følgende konti: 
 

• Udgifter til foreningsarrangementer er igen øget til 165.000 kr. 
• Gager er i år steget en lille smule i alt 8.000 kr. 
• Udgifter til kurset sættes til 30.000 kr. 

 
Dette giver totale udgifter på 850.400 kr., og sammenholdt med de forventede indtægter på 
847.000 kr. giver dette et underskud for 2016 på 3.400 kr. før renter. 
 
Direktøren fortalte at det var helt bevidst at vi nu budgetterede med et sådant underskud, idet 
det ikke er meningen at foreningen skal have så stor en formue som vi har for øjeblikket. 
 
Sluttelig kunne direktøren meddele at bestyrelsen ville foreslå uændret kontingent for det 
kommende år, hvorefter dirigenten kunne sætte regnskab, budget og kontingentstørrelsen til 
debat. 
 
 

 Der var ikke mange kommentarer til hverken regnskab eller budget og kontingent. Et var der 
dog idet man spurgte om hvor stor bestyrelsen mente foreningens formue skulle være. Dertil 
svarede direktøren at vi tidligere havde sagt at der skulle være et vist buffer, og at dette var 
sat til mellem 250.000 kr. og 450.000 kr. så vi var nu lidt i overkanten. 

 
 Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til hverken regnskab, budget eller 

kontingent for 2016, satte dirigenten disse samlet til afstemning, og alt blev enstemmigt 
vedtaget, hvorefter vi kunne gå til næste punkt på dagsordenen. 

  
 
 
 
AD 5 Valg til bestyrelsen startede med valg af 2 primære medlemmer, Ulrik Juul fra Titech Electric 

A/S og Preben Lund fra Cubic Modulsystem A/S var på valg 
Begge var villige til genvalg, og begge blev herefter enstemmigt valgt. 
 

 
For de associerede medlemmer var Henning Lippert fra Phoenix Contact A/S på valg.  
Henning Lippert var også villig til genvalg, og også han blev enstemmigt valgt.  
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AD 6 Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen Thomas Heilbuth Elogic til 

valg, og han blev herefter valgt. 
 

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Peter Oppelstrup fra 
Weidmüller A/S til valg, også han blev herefter valgt. 

 
Som revisor foreslog bestyrelsen genvalg af Jacob Møller Knudsen fra Cubic Modulsystem. 
Jacob Møller Knudsen blev valgt uden modkandidat. 

 
 
 
AD 7 Da der ikke var indkommet forslag til dette punkt, udgår punktet. 
 
 
 
AD 8 Under eventuelt var der et ønske om at bestyrelsen ville se på foreningens hjemmeside, den 

kunne godt trænge til en modernisering mente medlemmerne. Dette har bestyrelsen taget til 
efterretning.  
Da der ikke var andre 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 21. april 2016.  
 
 
Dirigent 
Torben Fristrup 
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Deltagerliste DETF årsmøde den 21. april 2016 
 
 

Firma    Deltager                Dag     
ABB A/S Flemming Folkvardsen X  
ABB A/S Bjørn Kallenbach X  
AE-Partner Michael Holm X  
A/S Løgstrup Steel Palle Ritter X  
A/S Løgstrup Steel Erik Søgaard X  
Automatic Syd A/S Søren Juul Nielsen X  
Carlo Gavazzi A/S Poul Simonsen X  
Carlo Gavazzi A/S Ole Fåborg X  
Cubic Modulsystem A/S Torben Fristrup X  
Cubic Modulsystem A/S Preben Lund X afbud 
Dania Electric A/S John Kynde X  
Daniit A/S Jens Meier X  
Daniit A/S Rene Møller X afbud 
Dansk Tavle Teknik A/S Michael Hansen X afbud 
Desitek A/S Tom Larsen X  
Eaton Johnny Marchmann X afbud 
Eaton Claus Blicher X  
Eegholm A/S Andreas Greve X  
Eegholm A/S Erling Ewers X afbud 
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  
Følsgaard A/S Jørgen Stenberg X udeblev 
Innotek A/S Kim Holm X  
Innotek A/S Torben Mollerup Kristensen X  
Je|elkas A/S Jørgen Clausen X afbud 
Lemvigh Müller A/S Michael Behrens X  
Lemvigh Müller A/S Thomas D. Sørensen X  
MTO Electric A/S Michael Johansen X  
MTO Electric A/S Klaus Hansen X  
Niko-Servodan A/S Søren Sørensen X  
Niko-Servodan A/S Jane Tønder X  
Omron Electronics A/S Kim Overballe X  
Omron Electronics A/S Allan Hansen X  
Phoenix Contact A/S Henning Lippert X  
Phoenix Contact A/S Chris Damsgaard 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 Dennis Frederiksen X  
Soft og Teknik A/S Jens Chr. Kristiansen X  
SystemTeknik A/S Poul Sørensen X afbud 
SystemTeknik A/S Henrik Pilgaard X  
Thy El-Teknik ApS Anders Jensen Søe2 X afbud 
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Trimatic Automation A/S Claus Sørensen X  
Titech Electric A/S Ulrik Juul X  
Titech Electric A/S Jesper Steenstrup X  
Triax System Aksel Pedersen X  
Tricon A/S Jørn Lund X  
Tricon A/S Stephen Høj X  
Vanpee A/S Jim Gade X  
Vanpee A/S Lars Haslund Neerskov X  
Weidmüller Danmark Peter Oppelstrup X  
    
    
    
Solar A/S Lars Sørensen X  
Solar A/S Peter B. Larsen X  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sikkerhedsstyrelsen Jan Roed X  
Dansk El Tavle Forening Søren Rasmussen X  
    

Deltagerantal Totalt tilmeldt 62  

 
Der er tilmeldt 62 deltagere. 
Afbud fra i alt 8 deltagere og en udeblev uden afbud. Det giver i alt 53 deltagere i mødet.  
  
    
 

 


