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REFERAT AF FORÅRSMØDE 12 APRIL 2007 

 
 

Afholdt hos PR-electronics A/S 
 
 

Mødet blev afholdt I henhold til det fremsendte program. 
 
Program: 
 

Kl. 10.00  Velkomst ved formanden samt kaffe 
 Kl. 10.30 Generalforsamling 
 Kl. 12.00 Rundvisning hos PR electronics A/S 
 Kl. 12.30 Frokost 

Kl. 13.45 Foredrag  
Kl. 15.15 Generel orientering fra foreningen ved direktør Søren Rasmussen 

 Kl. 15.45 Forventet afslutning af årsmødet. 
 
 
 

 
1 Velkomst 

 
Formanden Søren Juul Nielsen bød velkommen, og takkede PR electronics A/S for, at de 
ville være værter ved foreningens forårsmøde, samt generalforsamling. 
Formanden udtrykte også sin glæde ved se så mange af foreningens medlemmer komme 
til medlemsmøde og generalforsamling, og udtrykte sit ønske om at vi måtte få en god dag. 
Herefter gennemgik Carsten Rønde fra PR electronics lidt praktiske ting for dagens 
program. 
 
 

 
2 Generalforsamling 

 
Efter introduktionen gik vi over til foreningens årlige generalforsamling, hvor første punkt på 
dagsordenen var valg af dirigent. I lighed med tidligere år, blev Torben Fristrup fra Cubic 
Modulsystem valgt til dirigent, og han ledede på flot vis forsamlingen igennem denne 
generalforsamling. 

 Angående forløbet af årets generalforsamling, henvises til referatet for denne. Dette referat 
er udsendt separat. 
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Efter generalforsamlingen fortsatte vi med foreningens forårsmøde. Her kunne Søren 
Rasmussen berette at vi på dagen var mødt 35 deltagere, der var afbud fra 3 medlemmer 
og 3 andre havde vi ikke hørt fra.  
Alt i alt må vi sige at det er et godt fremmøde, der vidner om medlemmernes interesse for 
foreningen. 
Efter denne introduktion gik vi videre i dagens program. 

 
 
3 Rundvisning hos PR Electronics A/S 
  

Salgs- og marketingschef Carsten Rønde fra PR electronic A/S gennemgik virksomheden 
historie, og fortalte lidt om udviklingen i virksomheden, samt deres produkter, meget 
spændende. 
PR electronics A/S blev grundlagt i 1974 af Peter Rasmussen, og er et 100 % danskejet 
firma, med i dag ca. 150 ansatte. De har salgsdatterselskaber i Frankrig, Italien, 
Storbritannien, Sverige Tyskland, Spanien og USA. 
Som en kvalitetsbevist virksomhed, er de naturligvis certificeret efter ISO 9001, og siden 
opgraderet til ISO 9001:2000. De har også opnået miljøledelsescertificering med ISO 
14001:1996, denne certificering opnåede de i 2005. 
Virksomheden ledes i dag af Peter Rasmussen som Adm. Direktør og hans søn Kim 
Rasmussen som Salgsdirektør. 
Udover deres datterselskaber i 7 lande, har virksomheden også salgsagenter i yderligere 
ca. 40 lande fordelt over hele verden. 
Deres produktsortiment findes indenfor følgende grupper: Temperatur transmittere, EX. 
Barrierer, Displays, Isolations forstærkere og Universal transmittere. Hele deres produktion 
er RoHS-kompatibel, og det har PR. electronics A/S valgt at gøre som en af de første 
virksomheder i branchen, selvom konkurrenterne tøver med denne indsats. 
I virksomhedens udviklingsafdeling, som har mere end 30 års erfaring, udvikles alle nye 
produkter, og de udvikler også specialprodukter i samarbejde med deres kunder. Denne 
indsats er dog mindsket lidt i de senere år, idet virksomheden har vokset sig for stor til 
dette. 
PR electronics A/S har eget EMC laboratorium, og har siden 1991 arbejdet med SMD 
teknologien. De er også blevet ATEX godkendt, og hvert enkelt af deres produkter bliver 
testet fuldautomatisk inden levering.  
Virksomheden sætter en ære i at levere kvalitetsprodukter, og giver 5 års garanti på alle 
produkter, men som Carsten sagde, så kan de godt finde på at ombytte et defekt produkt, 
selvom det er 9 år gammelt. 
Virksomheden har altid haft ry for korte leveringstider, og det vil de blive ved med, selvom 
den seneste tids store ordremængde har øget leveringstiden en smule. De arbejder hårdt 
på igen at bringe leveringstiden tilbage til et for dem acceptabelt niveau. 
PR electronics A/S kan tilbyde produkter med en høj og ensartet kvalitet til 
konkurrencedygtige priser, fleksible og brugervenlige produkter, som er tilgængelige over 
hele verden, og ikke mindst et bredt produktprogram med få enheder. 
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Carsten kom også ind på at de testede deres produkter med snævrere tolerancer end det 
de opgiver i datablade, fordi de altid ønsker at leve op til en meget høj standard.  
De har igennem de senere år haft en årlig vækst på 20 % pr. år, og denne ekspansion 
ønsker de at fortsætte. 
 
Deres kunder er en stor del af industrien indenfor næsten alle brancher, og for at nævne 
blot nogle få som vi kender i foreningen, kan nævnes tavlebyggere, elektrikere, 
fødevareindustrien, byggeriet samt offentlige værker, ja jeg kunne blive ved men stopper 
her. 
 
Efter denne gennemgang af PR electronics A/S var det tid for en rundvisning i deres meget 
flotte lokaler, og denne rundvisning blev foretaget i 3 hold, som alle fik et meget indgående 
kendskab til PR electronics A/S samt deres produktion. 
 
 

 
4 Frokost 
 

Mellem Carsten Røndes gennemgang af PR electronics A/S og rundvisningen, blev der tid 
til en flot frokost i kantinen, så alle deltagerne var velforsynede inden rundturen. 

 
 
 
5 Indlæg fra DI omkring emnet ”Det engagerede erhvervsliv”  
 

Efter rundturen hos PR electronics A/S blev alle samlet i mødelokalet, for at høre resten af 
dagen program. 
Næste indlæg kom fra Dansk Industri ved Jesper Juul Jensen, som ville fortælle om ”det 
engagerede erhvervsliv”. 
Søren Rasmussen introducerede Jesper, og forklarede deltagerne at Jesper var sprunget 
til i sidste øjeblik, idet vi havde fået et afbud til dagen kort tid før mødet, så i den ånd skulle 
man høre Jespers indlæg. 
Søren indledte med at spørge ud i forsamlingen om vi var en del af det engagerede 
erhvervsliv, det ville den næste times tid måske give svar på. 
 
Jesper Juul Jensen overtog herfra, og fortalte at velfærden i Danmark var baseret på at 
danskerne skulle have tillid til at erhvervslivet arbejder for samfundets bedste, 
virksomhederne tjener de penge der betaler for vore plejehjem, hospitaler og skoler, og i 
det hele taget er befolkningens forståelse for virksomhedernes hverdag afgørende for 
velfærden. 
For at kunne overholde dette skal vi blive klogere. Viden bliver en stadig vigtigere del af vor 
hverdag, og der skal fokus på kvalitet, fra folkeskolen over erhvervsuddannelserne til 
universiteterne. 
Den politiske fokus skal medvirke til at en indsats belønnes, kun hvis skatten på arbejde 
kommer ned får flere lyst til at arbejde mere mener man fra DI s side. 
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Der skal også arbejdes for bedre service for færre penge, ligesom vi skal være bedre klædt 
på til morgendagen, ved bl.a. at hjælpe lokalevirksomheder med globale krav, - etik, 
menneskeret og miljø er morgendagens konkurrenceparametre.  
Vi skal også lære at sætte pris på klimaet via de internationale CO2 handlingsplaner, der 
skal sikre mest miljø for pengene. 
 
Som vi i Danmark blev belært om under Muhammed konflikten skal der ikke meget til for at 
vælte læsset, så en forbrugerboykot i USA kan f.eks. ramme en virksomhed i Herning ”over 
night”. 
DI mener vi skal have værktøjer, som virksomhederne skal bruge i den globaliserede 
verden, og at kun økonomisk vækst kan bekæmpe fattigdommen, så derfor ønsker man fra 
DI side en reel frihandel. 
Også interesseorganisationerne er med til at drive det engagerede erhvervsliv, og her er DI 
og DETF aktive parter, og via sine 7000 medlemmer bruger DI sin stærke stemme til en 
engageret dialog. 
Lovgivningen og ny teknologi gør hverdagen stadig mere kompleks for danske 
virksomheder, så her er det vigtigt at man kan hente hjælp hos sin interesseorganisation. 
Jesper kunne fortælle at DI arbejder for at fremme erhvervslivets synspunkter lokalt, 
nationalt og internationalt, Dis eksperter har den viden og de argumenter der giver 
erhvervslivets ønsker vægt overfor politikere. 
 
Alle ovenstående faktorer er med til at holde samfundet i gang, og det er meget vigtigt at 
virksomhederne engagerer sig i dette arbejde. Det er trods alt virksomheder et land skal 
leve af, og alle virksomheder, også medlemmerne af DETF er konkurrenceorienterede og 
baserer deres vækst på viden. 
 
Efter denne gennemgang var det tid for spørgsmål, som Jesper svarede på efter bedste 
evne. Et at disse spørgsmål gik på den nye overenskomst, hvoraf det fremgår at alle 
medarbejdere i virksomhederne skal have mulighed for 14 dages efteruddannelse. Mon det 
er muligt for DETF at komme med i den pulje, og lave nogle efteruddannelseskurser som er 
målrettet branche, samt er tilskudsberettiget?  
Uden at kende overenskomstens indhold helt ordret, mente Jesper at det netop var nu man 
skulle gøre en indsats for at præge disse efteruddannelseskurser, så det falder godt i tråd 
med det Søren senere vil komme ind på. 
Herefter slutte Jesper sin gennemgang af det engagerede erhvervsliv, og vi må vel 
konkludere at alle medlemmer af DETF er engagerede i den videre vækst i samfundet. 
 
 

 
6 Generel orientering fra foreningen ved direktør Søren Rasmussen 
  

Søren kunne berette at foreningen nu havde 35 medlemmer, heraf de 19 som primære 
medlemmer, 15 associerede medlemmer samt et myndighedsmedlem. Det er et nyt 
medlem siden sidste års generalforsamling nemlig Signalix A/S. 
Samtidig er der 3 nye potentielle medlemmer under bearbejdelse, og alle 3 er i kategorien 
primære medlemmer. Forhåbentlig kommer en eller to af disse til som medlemmer. 
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Kursusaktiviteten i DETF blev også gennemgået. Vi havde i første kvartal af året afholdt et 
meget velbesøgt kursus i ATEX direktivet. Kurset havde været en stor succes, og der var 
alt for mange tilmeldinger i forhold til det antal der kunne være, så ved 32 deltagere blev vi 
nødsaget til at sætte resten på ventelisten, og det blev til 8 der stod på denne liste. 
Søren spurgte så medlemmerne om der var flere der ønskede at deltage i dette kursus, så 
ville vi forsøge at lave et til i løbet af efteråret. Da der var flere tilkendegivelser på dette, 
blev det besluttet at prøve at lave endnu et ATEX kursus i løbet af efteråret. 
Foreningen deltager stadig i arbejdet med den nye Tavlemontøruddannelse, men for 
øjeblikket sker der ikke meget idet alle åbenbart venter på alle. Vi følger dog udviklingen så 
tæt som det er muligt, og vil vende tilbage til medlemmerne når vi har nyt om emnet. 
Der har også været kontakt til Aalborg Tekniske skole. De ville lave nogle meget korte uge 
kurser for tavlefolk, især ville de operere indenfor de ufaglærte, og lære dem basale 
færdigheder for hurtigt at få arbejdskraft til virksomhederne. DETF er ikke umiddelbart 
involveret i arbejdet, men er lidt med på sidelinien, for at se hvad der sker. 
Måske kunne vi bruge samarbejdet med de tekniske skoler til de kurser for efteruddannelse 
som blev berørt under indlægget fra DI, det er noget vi vil arbejde videre med fra DETF, så 
vi måske kan påvirke hvad kurserne indeholder samt få lavet kurser der tilgodeser 
virksomhedernes behov, så man ikke nødvendigvis skal sende medarbejdere på 
vaskemaskinekurser eller EDB kurser, som man ikke kan få glæde af i dagligdagen. 
Vi håber fra foreningen at vi snart kan melde ud med mere omkring dette emne, det er i 
hvert fald besluttet i bestyrelsen at vi skal se om vi kan komme med fra starten på disse 
efteruddannelseskurser. 
Søren viste også en folder fra vores norske søsterorganisation. De havde lavet nogle 
efteruddannelseskurser, som blev afholdt i virksomhederne, af kompetente lærekræfter, 
udbudt af noget de kalder Tavle Skolen.  
Mere kan ses på deres hjemmeside www.eltavle.no. 
 
 
Efterårets studietur blev også berørt, og her kunne Søren berette at der var kommet en 
henvendelse, nemlig fra Rockwell, som gerne ville arrangere en studietur til USA, for 
foreningens primære medlemmer. Da der ikke var kommet andre henvendelser havde 
bestyrelsen besluttet at sige ja til tilbuddet. Turen skulle foregå fra den 13. til den 19. 
november, og meget snart efter medlemsmødet ville der komme noget ud til de primære 
medlemmer om turen som vil komme til at koste deltagerne mellem 8-10.000 kr., Herefter 
ønsker vi så en forhåndstilkendegivelse fra medlemmer om hvor mange vi kunne blive, 
inden arbejdet med en nærmere planlægning af turen ville blive startet. Det kræver et 
hurtigt svar fra medlemmerne, efter udsendelsen af et foreløbigt program. Vi skal gerne 
være over 10-12 deltagere inden videre planlægning finder sted. 
Som sagt vil der blive fremsendt materiale direkte til alle primære medlemmer snarest efter 
medlemsmødet. 
 
 
Søren kom også ind på konjunkturrapporten, som flere gange har været nævnt på disse 
møder. 



 

  

 

DETFDETFDETF
 

 
          Side 6  

 
Referat – forårsmøde 2007 

Som alle ved har vi afsluttet drøftelserne med Veltek uden resultat, så bestyrelsen har 
besluttet at vi selv vil få lavet en sådan rapport. Derfor vil Søren komme rundt til 
medlemmerne for at høre hvad de mener en sådan rapport skal indeholde, hvad de selv 
kan give af oplysninger, hvordan de mener rapporten skal opdeles, samt om det er muligt 
at give oplysningerne ens hver gang. 
Herefter vil der så blive lavet en rapport som man skal kunne melde ind til anonymt, og få 
svar på hvad man forventer sig af fremtiden set i forhold til hvad der er sket. 
Det bliver et større arbejde der skal laves, men også spændende, og det er allerede gået i 
gang idet et par virksomheder allerede har haft besøg. 
Søren vil fremover medbringe et spørgeskema, som han vil spørge ud fra ved sine besøg. 
Det indledende arbejde med besøg forventes at være afsluttet inden sommerferien, så jeg 
håber alle er klar. 
 
 
DETFs deltagelse i S-517 udvalget vil fremover blive et fast punkt på alle medlemsmøder, 
og derfor ville Jørgen Clausen fra El-Kas fortælle kort om sine oplevelser på det første 
møde i udvalget. 
Jørgen startede med at sige at han, fra det øjeblik han var indmeldt i udvalget, blev 
bombarderet med mails. Det er dog siden aftaget lidt, selv om han stadig får mange, og så 
har han langsomt lært sig hvad der er vigtigt, og hvad der bare skal arkiveres. 
Hans første møde i udvalget blev et meget stort kulturchok for ham. Han skulle straks lære 
et helt nyt sprog, idet man i dette udvalg kun snakkede i forkortelser, og det forstod han og 
Arne Thorsen (vores anden deltager i udvalget) intet af. Derfor gik næsten hele det første 
møde med at lære dette sprog, og selv nu er han langt fra at kunne det. 
Jørgen fortalte levende medlemmerne om de oplevelser han havde på mødet, og som han 
sagde, så forsøgte han efter bedste evne at hægte sig på arbejdet, men han fik ikke sagt 
ret meget, på det første møde han deltog i. 
Han syntes dog arbejdet så spændende ud, og når han lærer de forskellige forkortelser, 
mener han også at begge vore deltagere kan yde mere til arbejdet. 
Jørgen mente i hvert fald at han var blevet forvirret på et lidt højere niveau, men at arbejdet 
var spændende. 
Som sagt vil vi fremover på disse møder høre hvad der er sket siden sidst i dette 
udvalgsarbejde. 
 
 
Foreningens hjemmeside blev også berørt af Søren, og her kunne det oplyses at der i 2006 
havde været godt 6.000 besøgende på siden, fordelt med ca. 66 % på ikke medlemmer og 
33 % medlemmer. Det svarer til godt 1500 pr. kvartal. 
Første kvartal i 2007 havde hjemmesiden haft godt 1.800 besøgende altså ca. 600 pr. 
måned, og de har fordelt sig med 400 medlemmer og 1.400 ikke medlemmer. 
Det viser at siden ses af en del udenfor denne kreds, og Søren havde talt med et par 
stykker af dem der havde brugt siden, og de sagde at de brugte den som telefonliste til 
leverandører, eller til at finde firmaer på. 
Siden som den er nu bliver desværre ikke brugt af så mange af vore medlemmerne, så 
derfor er vi på udkik efter en anden form på siden, eller et andet design, men det vil der 
komme mere om når vi har noget konkret. 
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Foreningen er, som det også fremgik af gennemgangen af dette års budget, gået igang 
med at få lavet et nyt logo. Der er desværre ikke så meget nyt at sige om det endnu, idet vi 
lige er startet, og der vil så snart det er muligt blive rundsendt nyt om dette til alle. 
Der vil blive tale om et logo som alle medlemmer skal kunne anvende, både i farver og 
sort/hvid, og det skulle gerne udstråle kvalitet, så man kan se at medlemmer af DETF laver 
kvalitet. 
Efter logoet er færdigt vil vi forsøge at promovere foreningen yderligere over for 
omverdenen, og det skal gøres for at fortælle at vi er en brancheforening bestående af 
branchens mest professionelle udbydere, og at man skal kunne se en fordel i at vælge en 
af foreningens medlemmer til leverandør. 
Det er naturligvis et stort arbejde der ikke kommer af sig selv, så til den tid må alle hjælpe 
til med at løfte denne opgave til alles bedste. 
 
 
 
Søren sluttede sin gennemgang af med at takke PR electronics A/S fordi de ville være 
værter for dagens møder, og takkede ligeledes alle indlægsholdere for fine indlæg. Sluttelig 
kunne han oplyse at efterårsmødet ville blive den 25. oktober, og at det ville blive holdt på 
Sjælland. 
 
 

 
 
7   Afslutning 

 
Herefter sluttede en lang dag, som havde været både spændende og lærerig, og Søren 
benyttede lejligheden til at ønske alle en god tur hjem. 
 
 
 

Bilag: Deltagerliste 
 
 
 
REF: Søren Rasmussen   
 Aalborg den 18. april 2007 
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Deltagerliste DETF årsmøde den 12. april 2007 
 

Firma    Deltager 
Automatic Syd A/S Søren Juul Nielsen 

Bygg-el A/S Michael Westergreen 

A/S Løgstrup  Steel Jesper Steenstrup 

ABB A/S Torben Andersen 

Dania Electric A/S John Fly Sørensen 

Eegholm A/S Bjarne Larsen 

El-kas Tavleanlæg A/S Karsten Sørensen 

El-kas Tavleanlæg A/S Jørgen Clausen 

Eldon Danmark A/S Lars Testesen 

Grene Industri-service A/S Erling Hou Larsen 

Pro-Automatic A/S Michael Schrøder 

System Teknik A/S Christian Sørensen 

KK-electronics A/S (Demex)(Circuit) Jan Kaas 

Tricon A/S Jørn Lund 

Tricon A/S Steffen Høj 

Cubic Modulsystem A/S Torben Fristrup 

Cubic Modulsystem A/S Lars Poulsen 

Laurits Knudsen A/S Michael Enevoldsen 

Eaton Electric ApS Henrik Mortensen 

NKT Cables A/S Michael Christensen 

Rittal A/S Claus Hvidtfeldt 

Carlo Gavazzi Poul V. Simonsen 

Phoenix Contact A/S Henning O Lippert 

Phoenix Contact A/S Preben Christensen 

Plus Process Controls A/S Torben Knudsen 

Rockwell Automation A/S Jesper Andersen 

Schneider Electric A/S Poul Fussing 

Servodan A/S Johnny Marchmann 

Selco A/S Lasse Bremer 

Stanfo A/S Preben Christiansen 

Teknodan A/S Torben K. Madsen 

PR Electronics Carsten Rønde 

PR Electronics Per Kragh 

Dansk El Tavle Forening Søren Rasmussen 

Dansk Industri Jesper Juul Jensen 

 


