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REFERAT AF FORÅRSMØDE 9. APRIL 2008 
 
 

Afholdt hos KK-Electronic i Ikast 
 
 

Mødet blev afholdt I henhold til det fremsendte program. 
 
 
Program: 
 
Dagsordenen for mødet vil være: 
 

Kl. 10.00  Velkomst ved formanden samt kaffe 
 Kl. 10.30 Generalforsamling 
 Kl. 11.30 KK- Electronic s historie fortalt af Tonni B. Sørensen 
 Kl. 12.30 Frokost 

Kl. 13.30 Orientering om foreningen af Søren Rasmussen 
Kl. 14.00 Foredrag om emnet mål og opnåelse af disse ved tidligere 

professionelle fodboldspiller Ebbe Sand fra coaching firmaet Achievers 
Kl. 15.30 Eventuelle spørgsmål til Ebbe Sand samt afrunding  

  Kl. 15.45 Forventet afslutning af årsmødet 
 
 
 
 
1 Velkomst 

 
Alle deltagere i DETFs forårsmøde 2008 blev modtaget i kantinen hos KK-
Electronic, i deres nye lokaliteter i Ikast. Da alle var ankommet, bød formanden 
Søren Juul Nielsen velkommen til alle, og specielt blev KK-Electronic takket for at 
de ville huse foreningen til medlemsmøde og generalforsamling. 
Formanden udtrykte også sin glæde ved at så mange havde taget imod invitationen 
til dagens arrangement, det største antal nogensinde, og han håbede at vi ville få en 
god dag med et stort udbytte. 
Herefter gik forsamlingen ind i mødelokalet, hvor dagens emner kunne tage sin 
begyndelse. 
 
 
 

2 Generalforsamling 
 
 Generalforsamlingen blev startet med at Michael Schrøder fra Pro-Automatic blev 

valgt til dirigent, og herefter blev generalforsamlingen kørt igennem i henhold til 
foreningens vedtægter. 
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 Formanden holdt sin beretning, og direktøren gik gennem både regnskab 2007 samt 
budget 2008, alle uden bemærkninger fra deltagerne. 

 
 Herefter gik man over til valg til bestyrelsen, og her var Lars Poulsen samt Karsten 

Sørensen på valg, og begge blev genvalgt. 
 For de associerede medlemmer var Jesper Andersen på valg, også han blev 

genvalgt. 
 Da det andet bestyrelsesmedlem for de associerede medlemmer Poul Fussing fra 

Schneider Electric havde fået andet arbejdsområde, ønskede han at afgå uden for 
tur. Formanden spurgte derefter forsamlingen om man havde noget imod at 
bestyrelsen indsatte Claus Klinge ligeledes fra Schneider Electric i Pouls sted. Da 
der ikke var indvendinger mod dette, indtræder Claus derfor i bestyrelsen på Pouls 
plads, og er således på valg næste år. 

 
 Som suppleanter blev h.h.v. Michael Westergren og Ulrich Broksgaard valgt, og 

Jacob Møller Knudsen blev genvalgt som revisor. 
 
 Herefter sluttede generalforsamlingen med at Søren Rasmussen takkede Michael 

Schrøder for et godt dirigentarbejde, og medlemsmødet kunne fortsætte. 
 
 Man kan læse en mere udførlig beretning fra generalforsamlingen i 

generalforsamlingsnotatet fra mødet. Dette kan ses på foreningens hjemmeside 
under medlemssektionen, ligesom det er udsendt til kontaktpersoner. 

 
 
 
3 KK-Electronics historie. 
 

Som det fremgår af dagsordenen, skulle Tonni B. Sørensen her fortælle om KK-
Electronics historie. Men som Tonni selv sagde i sin introduktion, havde han fundet 
en der var meget bedre til at fortælle om denne historie, idet han havde fundet en 
som havde været med næsten hele vejen, og det var Henrik Simonsen nuværende 
udviklingschef hos KK-Electronic. 
 
Det blev til et levende og meget spændende indlæg, hvor Henrik fortalte om KK helt 
fra begyndelsen engang i 70-erne. Vi hørte hvordan de var startet som pionerer, og 
siden voksede sig større og større. Vi hørte også om de forskellige op- og nedture 
som KK havde gennemgået dengang, hvilket vist nok var ganske normalt for 
branchen, vi er da flere der kan huske denne tid som meget turbulent. 
 
KK-Electronic havde også igennem tiden øget mængden af lokaliteter, for sidenhen 
at mindske dem igen, alt afhængig af hvordan konjunkturerne gik. 
 
Drevet af deres store kendskab til styresystemer indenfor vindmølleindustrien, blev 
de hurtigt en af de store spillere på det danske tavlemarked. Det nyere KK-
Electronic blev grundlagt i 1981 i Herning, med base som pioner indenfor 
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styresystemer til diverse vindmøllebyggere, og det er stadig en væsentlig del af 
virksomheden. 
 
I 2004 erhvervede de Demex Electric A/S, som også var pioner indenfor 
tavlebranchen, idet de var grundlagt i 1969. Siden er det også blevet til opkøb af 
først Circuit Electric A/S som de overtog i 2005, og senest er det blevet til 
overtagelse af en af de store spillere på fordelingstavlefronten i Danmark, nemlig 
DLK, de blev indlemmet i KK-Electronic koncernen i 2007. 
 
Med alle de opkøb, og derved sammenlægninger af forskellige afdelinger, er det 
naturligt at pladsen i hovedkvarteret er blevet lidt for trang, så faktisk medens vi 
holdt vort forårsmøde, var der folk fra KK, der var i gang med udflytning fra Herning 
til helt nye lokaliteter i Ikast. Selvom det var helt nye lokaler, var det allerede på 
nuværende tidspunkt nødvendigt, at bygge et par pavilloner, så alle mand kunne 
være der. 
 
Det har været en imponerende udvikling KK-Electronic har gennemgået, så de i dag 
er mere end 600 højt engagerede og kompetente medarbejdere, fordelt på 
forskellige lokaliteter i Danmark, og desuden har de en meget stor afdeling i Polen. 
 
Ledelse og stabsfunktioner, samt udvikling og produktion af elektronik, 
styresystemer og tavler foregår fremover fra Ikast. Projektering og produktion af 
fordelingstavler foregår nu fra adressen i Vejle. Udvikling og produktion af 
styresystemer og tavler foregår fra adressen i Århus, medens de har et 
udviklingscenter i Aalborg, i forbindelse med universitetet. 
Herudover produceres der både styre- og fordelingstavler på deres fabrik i Szcecin i 
Polen. 
 
Det må siges at KK-Electronic har vokset sig stor, så de nu helt ubetinget er 
Danmarks største og mest betydende tavle- og styringsbygger. 
 
Det ”nye” KK-Electronic bevæger sig nu i mange forskellige kundesektorer, her kan 
blot nævnes:  

• Maskin-industrien 
1. Vindmøller 
2. Proces-maskiner 
3. Turnkey-plants/anlæg 
4. Electronic 

 
• Marinesektoren 

1. El-materiel til skibsfartøjer 
2. Offshore installationer 

 
• Proces-industrien 

1. Føde og drikkevareindustrien 
2. Kemiske industri 
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3. Beton og betonvareindustrien 
4. Træbearbejdningsindustrien 

 
• Offentlige værker 

1. Fjernvarme og kraftværker 
2. Vandværker 
3. Miljø og rensningsanlæg 

 
Herudover arbejdes der også med landbrugssektoren samt ikke mindst 
byggesektoren, så i sandhed en bredt favnende virksomhed. 
 
 
KK-Electronic er desuden meget innovativ idet de også er med indenfor udvikling af 
forskellige fremtidige styresystemer, og også indenfor forskellige nye energikilder. 
 
De er også leverandør af totalløsninger, fra koncept, ideudvikling, og prototype til 
kommercielt produkt.  
Det var spændende at høre om den enorme udvikling virksomheden havde 
gennemgået, med det de selv kaldte ”Powerful Intelligence” hvor de bringer kunden 
værdi og konkurrenceevne. 
 
Lad mig derfor slutte denne gennemgang af Henrik Simonsens spændende indlæg 
med virksomhedens eget slogan, ”energi for more” 
 

 
 
4 Orientering fra foreningen ved Søren Rasmussen. 
 

Foreningens direktør Søren Rasmussen orienterede omkring følgende emner 
 

• Medlemssituationen 
• Kursusaktiviteter 
• Hjemmesiden 

 
Medlemsopgørelsen viste at foreningen i dag havde 42 medlemmer, der er her tale 
om en fremgang siden sidste møde på 5 medlemmer, idet vi havde fået tilgang af 
Thy El-Teknik som primært medlem, og Solar, Lemvigh Müller, Sanistål og Beijer 
Electronic, alle som associerede medlemmer. 
Et medlem havde også forladt foreningen, idet Signalix havde valgt at træde ud. 
 
Alt i alt et tilfredsstillende antal medlemmer, men der arbejdes stadig med flere 
mulige emner. Søren opfordrede her medlemmerne til at kontakte ham, hvis man 
mente at man kendte til en virksomhed som muligvis var et potentielt emne som 
medlem. 
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Under dette punkt fortalte Søren også at vi til dagens møde var tilmeldt 48 
deltagere, det største antal i foreningens korte historie. Disse deltagere var fordelt 
på 34 medlemsvirksomheder, medens der var afbud fra 8 medlemmer. Desværre 
havde vi i bestyrelsen ikke været opmærksom på Lightning messen i Tyskland, som 
desværre lå på samme tidspunkt som mødet, det gjorde at en del af de associerede 
medlemmer ikke kunne deltage på forårsmødet, desuden var 2 medlemmer kommet 
så sent til som medlemmer at de ikke havde mulighed for at kunne komme, det 
drejede sig om Sanistål og Beijer Electronic, dem må vi så have til gode at være 
sammen med, til næste møde. 

 
 

Næste punkt på Sørens gennemgang var lidt om kursusaktiviteterne i DETF. Det 
netop afholdte ATEX kursus blev nævnt, idet det igen var så stor en succes at det 
var overtegnet, og flere står på venteliste. Søren kunne dog sige at det var planen at 
lavet et tilsvarende ATEX kursus til efteråret, så man kunne allerede nu godt komme 
med tilkendegivelse, hvis man kunne tænke sig at deltage. 
 
Ellers var dette punkt mest beregnet til at fortælle om det nyeste tiltag i DETF, 
nemlig samarbejdet med Aalborg Tekniske Skole. 
Søren startede med at dele en helt ny brochure ud. Den var netop kommet ud af 
trykken, og indholdet i denne brochure blev gennemgået. 
Her var tale om specielle designede kurser for tavlepersonale, på forskellige 
niveauer. 
Brochuren var så ny, at indholdet ikke helt passede, idet der stod at man kunne se 
indholdet af de forskellige kurser på både foreningens og Teknisk skoles 
hjemmesider. Det kunne man altså ikke helt endnu, men det kommer så hurtigt som 
muligt. 
Kurserne er udformet som en konsekvens af de tilbagemeldinger som kontoret har 
fået fra medlemmerne, og DETF har så i samarbejde med teknisk skole sammensat 
et bredt udvalg af muligheder. Udvalget er bygget op så man kan uddanne både 
ufaglært, faglært og teknisk personale, på forskellige trin, man skulle også gerne 
kunne opkvalificere dele af sit personale til et højere niveau. 
Hvis man ønsker flere brochurer kan man blot henvende sig til kontoret, så vil de 
blive sendt. Om ganske kort tid vil man også kunne downloade brochuren fra 
foreningens hjemmeside som pdf-fil, idet den vil blive lagt ind under sektionen 
uddannelse og eksterne kurser. 
 
På bagsiden af den uddelte brochure står der lidt om de økonomiske muligheder der 
er for at søge om tilskud til medarbejdere der deltager på kurserne, ligesom 
mulighederne for rejse og opholds dækning. Det vil der ligeledes kunne læses mere 
om på hjemmesiden om ganske kort tid. 
 
Søren kom også ind på muligheden for at lave mere firmatilrettelagte kurser, og som 
et eksempel på det, blev der nævnt at vi i samarbejde med Teknisk skole skal prøve 
at lave et opgraderingsforløb for tavlemontører til at blive konstruktører, sammen 
med KK-Electronic. Hvad der kommer ud af dette, vil I høre mere om, når der 
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foreligger noget konkret, men dette blev blot nævnt for at man kunne se muligheden 
for at lave disse kurser i egen virksomhed, det krævede blot et vist antal deltagere. 
 
Arbejdet med disse kurser er som sagt et helt nyt og spændende område for DETF, 
men det er blot et af de tiltag som man kan bruge en brancheforening til, flere andre 
tiltag vil formentlig efterfølge.  
 
Hvis man ønsker at høre mere om disse kurser, kan man blot henvende sig til 
kontoret, så vil vi se hvad vi kan hjælpe med. 
 
Sidste punkt på Sørens gennemgang, var foreningens nye hjemmeside.  
Siden blev vist, og Søren gennemgik de enkelte sider, samt medlemssektionen. Der 
var nogle der endnu ikke havde indsendt logo til kontoret, så på deres sider var der 
selvfølgelig ikke vist noget. Dem der mangle blev opfordret til at sende et til Søren, 
så det kunne blive lagt ind. Alle andre blev ligeledes opfordret til at se deres eget 
visitkort, for om der eventuelt skulle have indsneget sig fejl. 
 
Ellers blev de enkelte afsnit vist, og de fremkomne spørgsmål blev besvaret. Siden 
var dog endnu så ny, at der til stadighed ville forekomme tilretninger, og i den 
forbindelse opfordrede Søren forsamlingen til at sende deres gode ideer, så ville 
han se hvad han kunne gøre. 
Siden var blevet godt modtaget af alle, og efterhånden som den bliver mere og 
mere udbygget, bliver den også et større og større aktiv for foreningen. 
I den første måned havde mere end 3500 besøgt siden, og det langt over det antal 
vi havde på den gamle side, som lå på gennemsnitlig 5-600 besøgende om 
måneden. Vi har naturligvis også mulighed for at få siden højere op på diverse 
søgemaskiner, og her vil vi naturligvis gøre alt for at det sker. 
 
Søren kom også ind på de genvordigheder som skiftet af hjemmeside havde givet 
foreningen, med bl.a. store problemer med mail til medlemmerne. En del 
medlemmer kunne af den ene eller anden grund ikke modtage mail fra foreningen, 
og det havde givet en del gener for både kontoret og medlemmernes IT afdelinger. 
Det ser imidlertid nu ud som de fleste problemer er ryddet af vejen, og jer tror at alle 
medlemmer nu modtager det udsendte materiale fra foreningen. 
Der havde bl.a. været udsendt en ajourført liste over hvem der modtager hvad fra 
foreningen, samt medlemmerne password til medlemssektionen på hjemmesiden. 
Skulle nogen ikke have modtaget dette, bedes de henvende sig til kontoret. 
 
Inden Søren sluttede helt, og vi kunne gå til frokost, blev deltagelsen i S-517 
udvalget nævnt, men har var der ikke nyt siden sidst, vi forventede ført nyt, sidst på 
foråret, hvilket blev bekræftet af Arne Thorsen, som deltog i mødet. 
Foreningens nye logo blev ligeledes nævnt, og foreningens medlemmer blev endnu 
en gang opfordret til at bruge det i deres markedsføring, idet det vil gavne 
foreningen og derved medlemmerne. Logoet vil meget snart kunne downloades fra 
hjemmesiden under medlemssektionen. 
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Søren sluttede sit indlæg af med at sige at han igen i dette forår agter at komme 
rundt til medlemmerne på et lille besøg, idet det havde vist sig meget gavnligt for det 
videre arbejde i foreningen. 
 
 

5 Frokost. 
 
 Efter en generalforsamling, spændende historie om KK-Electronic, samt lidt 

orientering fra foreningen, var det blevet tid til en frokost, og det var en helt utroligt 
buffet de havde stillet an med hos vore værter. Jeg tror at vi alle lige kunne klemme 
lidt mere ned end vi havde behov for, idet alt så meget lækkert ud, og smagte ligeså. 

 Som sædvanligt under disse frokoster, blev der også her tid til lidt socialt samvær, 
og mange fik talt rigtig godt sammen. 

 
  
 
6 Foredrag om emnet mål og opnåelse af disse ved Ebbe Sand. 
 

Efter den meget udsøgte frokost, var det tid for at høre en af dansk fodbolds mest 
markante figurer i de senere år, nemlig Ebbe Sand. Ebbe skulle fortælle om at sætte 
sig mål, og om at opnå dem.  

  

    
 

Ebbe Sand er vel mest kendt fra sin tid som fodboldspiller i Brøndby, Schalke 04 og 
det danske landshold, men nu har han startet sit eget firma, og tilbyder ydelser 
inden for coating sammen med en makker. At Ebbe også kan det beviste han til 
fulde denne dag, hvor vi fik et meget inspirerende indlæg, krydret med anekdoter fra 
han lange fodboldkarriere. 
 
Han fortale indledningsvis til forsamlingen af ledere, om at ”for at lede andre skal 
man kunne lede sig selv” Det lyder ret beset logisk, men det er absolut ikke alle 
ledere der magter det. 
 
Ebbe Sand er nu blevet 35 år gammel, stammer fra Hadsund i Jylland, hvor han gik 
i skole. Han ville have sig en uddannelse, og det bragte ham til København, hvor 
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han læste til bygningsingeniør, en uddannelse han gennemførte, samtidig med at 
han blev professionel fodboldspiller i Brøndby. Selv efter han havde afsluttet sin 
uddannelse, valgte han at arbejde med sit fag, så han var professionel fodboldspiller 
med et halvdagsjob som ingeniør, hvilket krævede megen planlægning, og stort 
overskud. Senere valgte han dog at satse 100 % på fodbolden, og det førte ham til 
Tyskland nærmere bestemt Schalke. Det var dog ikke uden problemer, idet han 
umiddelbart før han skulle skrive kontrakt med tyskerne, fik konstateret 
testikkelkræft.  Det var selvfølgelig meget hårdt, men som Ebbe fortalte, måtte han 
blot sætte sig nye mål, og arbejde med at opnå dem, og det må jo siges at være 
lykkedes, idet han overvandt kræften, og fik sig en meget glorværdig karriere som 
fodboldspiller. 
 
Ebbe valgte selv at sige stop, og derved måtte han igen sætte sig nye mål, og det er 
dem han arbejder med nu. 
Han gav som sagt et meget inspirerende indblik i hans måde at sætte sig mål på, 
samt også hvordan han arbejde hen mod at opnå disse mål. Her vil jeg især nævne 
historien om, da han kom ud for en, for ham uvant, scoringskrise som varede et 
halvt år. Som han sagde, var det hårdt, men han mente jo ikke han var blevet en 
umulius til sit job på få dage, så det var noget han måtte arbejde med oppe i 
hovedet, og som sagt efter et halvt år lykkedes det, og det var en kæmpe forløsning 
efter mange hårde måneder med stort pres fra alle sider. 
Han fortalte at han i hele perioden måtte arbejde meget hårdt med det mentale, for 
at komme tilbage til sit gamle niveau, noget som de fleste erhvervsledere kender til. 
 
Til slut i sit indlæg fortalte Ebbe Sand om da han og hans holdkammerater fra 
Schalke var blevet inviteret ned i en for området meget almindelig arbejdsplads 
nemlig en kulmine. 
Det havde gjort et utrolig stort indtryk på Ebbe kunne man høre, idet han levende 
fortalte om de meget hårdt arbejdende minearbejdere, som trods det hårde arbejde 
var tilfredse, og det var dem der søndag efter søndag stod på stadion og forlangte 
at deres helte, fodboldspillerne, hvis ikke de kunne vinde, i det mindste kunne 
arbejde hårdt på banen.  Det siger meget om den mentalitet de havde, og som Ebbe 
havde taget til sig, og levede mere eller mindre efter. Det var selvfølgelig også 
derfor Ebbe var blevet så populær i klubben, og ikke mindst blandt fansene. 
 
 
Nedenfor se et meget rørende billede af Ebbe med sine børn, efter hans 
afskedskamp for Schalke 04. Som han fortalte var der mødt 60.000 fans op for at 
sige farvel til ham, da han fik denne kamp mellem nuværende og tidligere 
holdkammerater, en showkamp, men alligevel så mange tilskuere, det siger vist alt 
om en meget værdsat person. 
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Man kan se hele Ebbe Sand PowerPoint præsentation på hjemmesiden under 
medlemssektionen og medlemsmøder. 
 
 

 
7 Spørgsmål til Ebbe Sand. 
  

Efter Ebbes indlæg var det tid for spørgsmål, og her var der livlig aktivitet blandt 
medlemmerne. Det var spørgsmål om både emnet, men også om Ebbes karriere, 
samt hvad han mente om forskellige nutidige fodboldspørgsmål. 
Ebbe svarede beredvilligt på alle spørgsmålene, og herefter måtte vi af tidsmæssig 
årsag sige stop for flere spørgsmål. 
 
Søren Rasmussen takkede herefter Ebbe Sand for et godt og inspirerende indlæg. 
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8 Afslutning. 
 

En lang dag var ved at være slut, og Søren takkede KK-Elektronic for deres 
værtskab. Søren takkede også alle indlægsholdere på medlemsmødet for gode og 
interessante indlæg, samt deltagere for god ro og orden, og sluttede med at ønske 
alle en god tur hjem, og på gensyn til efterårsmødet. 


