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REFERAT AF FORÅRSMØDE 30. APRIL 2009 
 
 

Afholdt hos Solar A/S i Vejen 
 
 

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

Kl. 10.00  Velkomst ved formanden samt kaffe 
 Kl. 10.15 Generalforsamling 
 Kl. 11.00 Solar A/S vil fortælle lidt om dem selv samt vise rundt i huset 
 Kl. 12.15 Frokost 

Kl. 13.15 ”Finanskrisen: optakt, status og fremtidsudsigter” ved Direktør John 
Lundsgaard Spar Nord Bank 

Kl. 14.15 Kaffepause 
Kl. 14.30 ”Kommunikation med humoren som forløser” ved Karen Marie Lillelund    

 Kl. 16.00 Kort orientering fra foreningen samt forventet afslutning af årsmødet. 

 
 
 
 
1 Velkomst 

 
Efterhånden som deltagerne mødte op, samledes man udenfor mødelokalet, hvor 
der var kaffe m.m. til alle deltagere. Præcis kl. 10.00 gik alle ind i den dejlige 
mødesal hos Solar, hvor formanden Jesper Steenstrup bød velkommen til alle, og 
ikke mindst udtrykte en stor tak til Solar A/S fordi de ville være værter for dagens 
arrangement. 
Formanden udtrykte også sin glæde ved at så mange havde taget imod invitationen 
til dagens arrangement, det største antal nogensinde idet vi var over 50 tilmeldte til 
dagen, og han håbede at vi ville få en god dag med et stort udbytte. 
Herefter gik man over til dagens program, hvor første punkt var 
generalforsamlingen. 
 
 

2 Generalforsamling 
 
 Generalforsamlingen startede med at Torben Fristrup fra Cubic Modulsystem blev 

valgt til dirigent, og herefter blev generalforsamlingen næsten kørt igennem i 
henhold til foreningens vedtægter. 
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 Formanden startede sin beretning før dirigenten havde konstateret at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet, men bortset herfra forløb 
generalforsamlingen helt efter vedtægterne. Formanden fik aflagt sin beretning og 
direktøren gik gennem både regnskab 2008 samt budget 2009, alle uden 
bemærkninger fra deltagerne. 

 
 Herefter gik man over til valg til bestyrelsen, og alle bestyrelsens forslag til 

indstillinger til valg blev fulgt, så bestyrelsen nu består af Jesper Steenstrup som 
formand, Tonni B. Sørensen som næstformand. Derudover er der 5 medlemmer, 
nemlig Karsten Sørensen, Preben Lund, Michael Westergreen, Jesper Andersen og 
Poul Fussing. 

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

Møller Knudsen blev genvalgt som revisor. 
 
 Herefter sluttede generalforsamlingen med at formanden takkede Lars Poulsen fra 

Cubic for det meget store arbejde han havde lavet for foreningen siden starten, og 
ønskede for ham at han måtte få et godt otium. Dirigenten Torben Fristrup blev også 
takket 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 de kontaktpersoner der er 
meddelt til foreningens kontor. 

 
 Som noget nyt vil man også kunne se det vedtagne regnskab på foreningens 

hjemmeside under medlemssektionen 
 
 
 
3 Solar A/S fortæller om sig selv og viser rundt i huset. 
 

Kurt Storgaard fra Solar A/S fik herefter lejlighed til at fortælle om Solar koncernen, 
inden forsamlingen skulle ud på en stor vandring rundt på Solars enorme 
centrallager. 
 

 

 
På billedet til venstre har vi et 
luftfoto af de enorme bygninger 
som strækker sig over et areal på 
ca. 40.000 m2 under tag, og så er 
der også et ikke ubetydeligt areal 
udendørs til de store kabeltromler 
m.m. samt andre store varer. 
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Men inden vi går over til mere information om dette lager, og hvordan det benyttes, 
fortalte Kurt Storgaard om selve koncernen Solar A/S som stadig har hovedsæde i 
de hvide bygninger i Kolding. 

 Kurt Storgaard startede med at fortælle at også Solar var hårdt ramt af finanskrisen, 
som stort set alle andre tilstedeværende. Første kvartal i 2009 havde ikke været 
godt, og den nære fremtid så heller ikke for godt ud. 

 I løbet af kort tid skulle Solar til at skifte deres IT-system ud, idet de skulle til at køre 
SAP, en meget stor opgave at få implementeret dette system i hele deres koncern. 
Denne operation skulle snart igangsættes, og de forventede først at være færdige i 
2011. 

 
 Vi fik også et indblik i hele koncernen Solar, som er til stede i 8 lande, alle de 

nordiske lande samt Tyskland, Holland og Polen.  
 Solar omsatte i 2008 for ca. 1,5 Mia Euro, og havde en organisk vækst på ca. 5 %. 

At 2008 havde været et år med nedgang i 2 halvår, kunne også ses på deres 
indtjening, idet den var faldet fra knap 6 % af omsætningen i 2007 til knap 5 % i 
2008. 

 Den planche Kurt viste over hvordan omsætningen fordelte sig på de enkelte 
markeder, fremgik det at Danmark stadig var deres største marked, men Kurt kunne 
fortælle, at det i år ville blive Holland, med de opkøb man havde lavet der. 

 Fra hovedkvarteret i Kolding, styres hele koncernen, her findes forretningsudvikling, 
finansafdelingen, IT, marketing samt procesudviklingen. 

 De primære forretningsområder for Solar er selvfølgelig El-Teknik, varme, vand og 
sanitet samt ventilation, og de leverer til byggeindustrien, marine- og 
offshoreindustrien, maskinindustrien, infrastruktur samt den offentlige sektor, og 
deres store mål er at blive den integrerede totalleverandør, som deres motto siger 
”sammen bliver vi stærkere”. 

 
 Vedvarende energi bliver en stadig større del af markedet, og også for Solar bliver 

det en større del, de er gået stærkt ind i området, og også her som totalleverandør til 
deres kunder. På adressen i Vejen er de ved at opføre et nyt Showroom, hvor de vil 
kunne vise alle deres produkter, samt deres måde at håndtere varerne på, og her vil 
nye energisystemer også få en fremtrædende rolle. Dette Showroom skulle efter 
planen stå klar til september i år. 

 
 Vi så også hvordan Solar havde en nær kontakt til deres kunder, og hvordan 

samspillet med disse var, som man sagde internt hos Solar, skulle man lære, lytte til 
og forstå kundernes behov, samtidig med at man skulle tilbyde den bedste 
serviceløsning samt koncept til kunderne. 

 Til slut, som optakt til rundvisningen fortalte Kurt, at man havde centralt placerede 
lagre i alle lande, og her skulle man følge samme koncept, bl.a. skulle alle ordre 
ekspederes samme dag som de var modtaget. 

 
 Efter denne gennemgang af koncernen Solar, blev forsamlingen delt op i to grupper, 

som så blev taget med rundt på en vandring på det enormt store centrallager. Vil 
man se mere til den præsentation som Kurt lavede, kan man finde den på 
foreningens hjemmeside under medlemssektionen, og indlæg på medlemsmøder. 
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 Rundturen på centrallageret blev som sagt foretaget i 2 grupper, og vi så hele dette 

meget komplicerede system med transportbånd med varer som kørte rund over og 
under os medens vi gik rundt, ligesom vi så deres højlager og deres automatiske 
plukkelager, som kørte med 4 kraner, utrolig imponerende, og især at man fik de 
varer man havde bestilt, det lignede kaos, men der var helt sikkert styr på det. 

 Centrallageret tager sig af distribution af varer til kunderne, ligesom nye løsninger 
udvikles her, ofte i samarbejde med kunder og samarbejdspartnere. 

 Deres servicekoncept betyder at ordre modtaget inden kl. 18 skal leveres følgende 
dag, der er døgnservice på lageret via en vagtordning. Målsætningen er at levere 
min 97 % af lagerførte varer og 99 % af A-varer næste dag, og at holde en 99,8 % 
fejlfri leverance. 

 Som sagt har centrallageret ca. 40.000 m2 under tag, de har godt 50.000 varenumre 
på lageret, fordelt på ca. 24.000 pallepladser, ca. 30.000 lokationer i lagerautomater, 
og plads til 32.000 kasser i deres miniloadanlæg med de 4 kraner, helt 
imponerende. 

  

 
Billedet viser linjen med højlageret 

 
På centrallageret foretages ca. 
26.000 pluk hver dag, og man har 
ca. 8.000 kassegennemløb, alt 
sammen klaret af ca. 165 
medarbejdere og en masse 
automation. 
 
Hos Solar laver de også afklip af 
kabler, ligesom de mærker disse 
efter kundeønsker, så denne del 
af Solar er også meget 
betydningsfuld. Vi hørte om 
mærkning af hver meter på et 
kabel, ret specielt. 
 

  
De foretager også en meget stor kvalitetskontrol, bl.a. ved hjælp af vægtkontrol, hvor 
den indgående vægt på varen lagres ved modtagelse, og ved forsendelse foretages 
ligeledes en vægtkontrol 

 Alt dette styres af et lagerstyrings- management system, som er integreret med det 
overordnede Solar group system. 

 Et meget imponerende system at se på, og man må også sige at der kommer varer 
både ind og ud af huset i en lind strøm hver dag, og hele dagen. Da vi var der, lige 
før frokost, så der ikke ud til at være særligt travlt, men som der blev fortalt, ville det 
ændre sig drastisk omkring midt eftermiddag, da man der skulle til at pakke de varer 
der skulle være hos kunderne næste dag, kørt ud om natten, og aflevere direkte hos 
kunden, på en byggeplads, eller hvor kunden end ønskede det. 

  



 

  
  5 

Forårsmøde 2009 
MARTS 2008 

 En spændende rundvisning var slut, og jeg er sikker på at alle nu var blevet godt 
sultne efter den lange gåtur, og ikke mindst de mange indtryk. 

 

  
 Deltagerne på gårdtur   Spændende lagerhistorie 

 
 

  
4 Frokost. 
 
 Efter formiddagens program med generalforsamling, samt spændende orientering 

om Solar, var det tid til dagens frokost. 
 Det blev en dejlig buffet i Solars kantine, hvor der var masser af dejlig mad, som alle 

deltagerne tog godt for sig af. 
 Under dette punkt plejer det også at være tid for networking, og denne disciplin blev 

da også godt udnyttet denne gang, medens andre blot snakkede i mobiltelefon med 
den anden hånd i lommen. (det forstår deltagerne i mødet godt meningen med) 

  
 
 
 
5 Finanskrisen: optakt, status og fremtidsudsigter 
 

Direktør John Lundsgaard fra Spar Nord, foreningens bankforbindelse, havde fået 
den utaknemmelige opgave at skulle starte sit indlæg umiddelbart efter frokosten, og 
så endda om emnet finanskrisen, i sig selv et temmelig tørt emne, men John havde 
en meget god og sigende indgang til emnet, og jeg tror at han fik alle mand med, 
hvilket gav sig udtryk i en stor spørgelyst efter indlægget. 
 
John startede med at fortælle lidt om sin virksomhed Spar Nord, som efter historien 
er stiftet den 12. maj 1824 med nedenstående målgruppe, hvilket jo nok er lidt 
uforståelig i dag.  
 
”Forsynlige og eftertænksomme Huusfædre, ordentlige og ædruelige 

Haandværkssvende, Tjenestekarle, sindige og forstandige Tjenestepiger, 

kjærlige og for deres Børns Vel opmærksomme Forældre, ugifte Fruentimmer og 

Embedsmænds og andre Enker” 
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Efter nogle ret stille år, kom der for alvor fart på i 1990, hvor daværende 
sparekassen Nordjylland blev børsnoteret, til de i år 2000 fik deres nuværende navn 
og logo. Herefter åbner de i de følgende år filialer rundt omkring i Danmark, så de 
ikke længere ”kun” er et lokalt nordjysk pengeinstitut. Således fik de 25 nye filialer 
på 7 år, ret ekspansivt, og i dag er de Danmarks 5 th. største pengeinstitut, med 
knap 275.000 kunder, 1550 medarbejdere fordelt på 75 filialer, og en egenkapital på 
4,2 mia. kr. 
Efter denne korte introduktion af Spar Nord, gik John over til dagens egentlige emne 
finanskrisen. 
 
John startede tilbage i 2002 hvor George Bush sagde at alle amerikanere skulle 
kunne få deres eget hjem, det var ifølge John starten på finanskrisen. 
Det startede den globale ubalance i opsparingen, idet verden dengang blev 
oversvømmet af penge, hvilket igen talte til menneskets grådige jagt på merafkast 
og gearing, hvilket kunne lade sig gøre uden problemer, da man ikke havde et 
globalt tilsyn, der kunne gå ind i tide og regulere alle disse ting. 
I mere end 10 år har USA levet markant over evne, og det skulle få en ende til sidst. 
I samme tidsrum har resten af verden sparet op, og det har igen givet en utrolig stor 
mængde af penge i markedet, ligesom renten var meget lav, og det igen gav sig 
udslag i en helt fantastisk stigning i verdens aktiver, med en meget stor ubalance til 
følge. 
John gennemgik hvordan denne ubalance gav sig udslag, indtil det til sidst blev for 
meget, og vi alle fik det nye ord finanskrise ind på nethinden. 
Først kom Lehmann Brothers med deres konkurs, og det satte gang i hele møllen, 
og vi blev vidne til en decideret kredit crunch, hvor man indtil nu har konstateret et 
samlet tab på subprime kreditter på mere end 1.320 mia. dollars. 
John kaldte denne krise for den værste siden 2. verdenskrig, idet dette var en global 
krise, og det er ikke set før. 
Alvorlige finanskriser tager normalt 3 – 5 år at komme over, men hvor lang denne 
bliver, kan man ikke sige endnu. 
Den historiske afsmitning på den danske økonomi viser, at vi altid bliver berørt af 
sådanne kriser, og at de gerne medfører svage vækstår, således at man næsten 
altid ser dårlige væksttal i 2 på hinanden følgende år, så da 2008 var med negativ 
vækst, forventes det også at 2009 bliver det.  
Verden var nu i den værste recession siden 1982, IMF har døbt krisen ”The Great 
Recession”, men der er dog også lyspunkter, idet man i Kina nu er kommet over det 
man kalder indeks 50 stregen, som indikerer at det igen går fremad her, medens 
man stadig i resten af verden er under denne streg. 
Herefter fortalte John mere om denne recession, og viste mange slides på hvordan 
den havde udviklet sig, og sluttede denne del af med at sige at frygten var den 
danske økonomis værste fjende, og han forudså at den danske vækst ville være 
negativ også i 2009, medens den ville stige marginalt i 2010. 
 
Så hørte vi lidt om alle de hjælpepakker der var sat i gang alle steder i verden, og de 
beløb sig til den gigantiske sum af 5.000 mia. dollars, et helt uvirkeligt højt tal som 
svarer til 10 % af det globale BNP. 
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Denne finanskrise giver også store dønninger på Europæisk plan, idet man i 
Eurolandene har store problemer med lande som Portugal, Spanien, Grækenland 
Irland og Italien, og det kan godt medføre spørgsmålet, kan det Europæiske 
samarbejde holde? 
 
Til slut kom John med 4 forskellige senarier for finanskrisens afslutning, nemlig 
følgende: 

1. Seriøse tømmermænd 
2. En ny verdensorden 
3. Global kapitalisme skakmat 
4. Bæredygtig ny vækst. 

 
 

Af disse teorier mener Spar Nord at senarierne 1 og 4 er de mest sandsynlige. Den 
danske økonomi netop nu kom John også ind på, ligesom han fortalte om den 
danske bankgearing og hvilken betydning bankpakke 1 og bankpakke 2 havde haft, 
og vil få fremadrettet. 
Helikopterblikket blev tage i anvendelse når det drejede sig om aktierne fremtid, og 
det gav det indtryk at bunden nu var nået, men at de kommende måneder stadig 
ville give meget store udsving. 
Hos Spar Nord forventer man at følgende vil ske for: 
 

• Konjunktur: Global recession. Kraftige finanspolitiske lempelser 

• Renter: Kraftige rentenedsættelser: ECB sænker renten til 1,0 pct. 
Nationalbanken følger med indtil 1,5 pct.!  

• Aktier: ”Bear Market” 3-6 måneder – før vi får en mere robust opgang 
• Valuta: USD vil være ”sikker havn” på den korte til mellemlange bane, men ... 

fremtiden usikker 
 

Med disse ord afsluttede John Lundsgaard et meget spændende og vel forklarende 
indlæg om den for tiden meget synlige finanskrise, og jeg er meget sikker på at 
tilhørerne fik et meget indgående kendskab til finanskrisen, og dens følger. 
Herefter var der tid til lidt spørgsmål, som John beredvilligt svarede på. 
Stor tak til John Lundsgaard og Spar Nord for dette indlæg. 
Som sædvanligt er det muligt at se hele PowerPoint præsentationen som John 
brugte på foreningens hjemmeside under medlemssektionen.   

 
 

Nu var der tid til en kort kaffepause inde dagens sidste indlæg, som var af en helt 
anderledes positiv karakter. 
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6 Kommunikation med humoren som forløser 
  
 At skrive et referat fra denne del af mødet, er næsten helt umulig, idet vi alle lå flade 

af grin i de næste 1,5 time, hvor Karen Marie Lillelund underholdt os med små 
anekdoter, samt ting fra en leders hverdag, som jeg tror alle kunne nikke 
genkendende til. Når det så samtidig blev fremført af en så lattermild person, var det 
helt umuligt ikke at lade sig rive med, og bare sidde og grine af sine egne 
dumheder. 

  
 
Karen-Marie Lillelund talte om den kommunikation, 
der er grundlaget for arbejdsglæde, god stemning 
og dermed for en positiv arbejdskultur. Den 
positive arbejdskultur er blandt andet kendetegnet 
ved, at der er let adgang til nye idéer, der kan 
forbedre hverdagen og bundlinjen. 
Når arbejdet foregår i en atmosfære hvor man har 
let til smil, kan man oven i købet minimere risikoen 
for at stressen sætter sig. Karen-Marie Lillelund 
forholdt sig muntert og kritisk til vores måde at 
kommunikere på. 
  

  
 Hun hjælper os med at få øje på de sjove og opmuntrende hændelser i hverdagen, 

og med at ruske op i den automatiske kommunikation og erstatte den med nærvær. 
 

Karen Marie fyrede op under alle i salen, og med sit smittende humør var det ikke 
svært for hende at få alle med, og der var vel ikke en eneste af deltagerne (alle 
mænd) der ikke kunne nikke genkende til når Karen Marie fortalte om kvinders 
ynglingsleg, ”gæt hvorfor jeg er skide sur i dag”, det har vi vel alle prøvet hjemme 
hos konen eller kæresten. 

 
 Forhåbentlig var det ikke alle der kunne se deres egne koner komme hjem med 

jordbær og champagne når de skulle på wellnes kur, men det gjorde Karen-Marie, 
måske en ide vi som mænd skulle tage op. 

 Og hvem husker ikke på den lille anekdote med hendes engelske ven der ofte 
handlede i det lokale Netto, og efter en rum tid ville vide hvad det der ”påbelop” 
betød, som ham den venlige kassemand hos Netto altid sagde når han skulle 
betale. Jeg har i hvert fald stået og grinet når jeg har stået nummer 2 i køen og ham 
foran har betalt med dankort, for så har ekspedienten sagt på beløbet. Jeg må også 
sige at jeg mange gange siden mødet, har set rigtig mange mænd med hånden i 
den ene lomme når de vandre hvileløst rundt og taler i mobiltelefon, hvad mod de 
laver med den hånd, prøv at se efter. 
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Moralen i Karen-Maries indlæg skule være at vi alle skulle lære at være rigtige 
mennesker, og ikke maskiner, så kunne vi yde hinanden lidt mere hjælp i 
dagligdagen, og hertil var humoren en rigtig godt middel. 

 
  
 Karen-Marie Lillelund er ikke for ingenting også bakkesangerinde, og det fik vi en 

prøve på til slut i hendes indlæg, ide hun sang en meget enkel bakkesang for os, og 

 

 
vi skulle så synge med på omkvædet, 
samtidig med at vi skulle vifte med den 
ene arm. For mig som sad på første 
række og kunne se hele forsamlingen, 
må jeg sige at det ikke blev den helt store 
succes, de 3 ord var måske for meget for 
hele forsamlingen, som jo også skulle 
koncentrere sig om armen, men festligt 
så det ud. 

 
 Efter denne sang var det tid for at sige tak til Karen-Marie Lillelund for et meget flot 

indlæg.  
 

 
 

7 Orientering fra foreningen ved Søren Rasmussen. 
 

Efter det utrolig underholdende indlæg fra Karen Marie Lillelund, ville det blive noget 
af et antiklimaks at skulle til at se på plancher og billeder fra direktøren. Samtidig 
med at tiden var meget fremskreden, besluttede Søren Rasmussen derfor blot at 
meddele deltagerne at han ville bringe sine indlæg i forbindelse med dette referat.  
Siden har jeg dog revideret min opfattelse en smule, og kan konstatere at disse 
indlæg kan fylde et helt nyhedsbrev, så derfor vil de komme som en del af næste 
nyhedsbrev, som udkommer i løbet af den næste måneds tid. 
I skal dog ikke snydes for hvad det var jeg ville komme ind på, så derfor får i her 
overskrifterne: 

• Orientering om mødet med Weee-System samt status 

• Samarbejde med den norske Brancheorganisation 

• Nyt fra S-517 udvalget 
• Hjemmesiden 

• Kursusaktiviteten 

• Efterårets studietur - skal den arrangeres 
• Besøg af direktøren hos medlemmerne 

• Brug af udenlandsk arbejdskraft i Danmark 

• Spørgsmål om nye tiltag i DETF efter medlemmernes ønske 
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Som det fremgår, er der nok til et nyhedsbrev, og så kan alle emnerne blive 
behandlet mere indgående. 
Skulle nogen ønske at få mere at vide inden nyhedsbrevet bliver færdig, er I 
velkommen til at kontakte undertegnede direkte, så skal jeg se hvad jeg kan gøre. 
 
 
 

 
8 Afslutning. 
   

Søren sluttede denne dejlige dag af med at takke Solar A/S for det flotte 
arrangement, der var også stor tak til Direktør John Lundsgaard fra Spar Nord, og 
Søren undskyldte endnu en gang at der ikke var en lille hilsen til John, men den ville 
blive afleveret personligt på hans kontor. 
Karen Marie Lillelund fik også en meget stor tak for et inspirerende og meget 
morsomt indlæg, og til slut takkede direktøren alle deltagerne for fremmødet, og 
ønskede alle en god tur hjem, hvor de kunne sidde og reflektere på de sidste indlæg 
vi havde hørt, så ville alle forhåbentlig være i rigtig godt humør når de kom hjem. 
 
 
 
 
Referent 
Søren Rasmussen 
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Deltagerliste DETF årsmøde den 30. april 2009 
 

Firma    Deltager 
ABB A/S Torben Andersen 
Beijer Electronics A/S Carsten Olesen 
Bygg-el A/S Michael Westergreen 
A/S Løgstrup  Steel Jesper Steenstrup 
Cubic Modulsystem A/S Torben Fristrup 
Cubic Modulsystem A/S Lars Poulsen 
Cubic Modulsystem A/S Preben K. Lund 
Dania Electric A/S John Fly Sørensen 
Elogic A/S Keld Poulsen 
Elogic A/S Tonni Birk Sørensen 
Eaton Electric ApS Henrik Mortensen 
Eegholm A/S Bjarne Larsen 
El-kas Tavleanlæg A/S Karsten Sørensen 
Eldon A/S Lars Thestesen 
Eldon A/S Lau Nymark 
Fleks Tavler A/S Lars Christensen 
Fyns Tavle Teknik ApS Karl Åge Hansen 
Følsgaard A/S Jørgen Steenberg 
Gavazzi A/S Poul Simonsen 
Grene Industri-service A/S Ralph Barfod 
Grene Industri-service A/S Erling Hou Larsen  
Gycom A/S Johnny Marchmann 
Gycom A/S Jesper Andersen 
Lemvigh-Müller Peter Niklasson 
Lemvigh-Müller Anders Løwe-Hansen 
MTO electric A/S Mads A. Velbæk 
NKT Cables A/S Michael B. Christensen 
Phoenix Contact A/S Henning O Lippert 
Phoenix Contact A/S Peter Hansen 
Plus Process Control A/S Torben Knudsen 
Pro-Automatic A/S Michael Schrøder 
Rockwell Automation A/S Jesper Andersen 
Rittal A/S Henning Baltzer 
Schneider Electric A/S Poul Fussing 
Schneider Electric A/S Thomas Volder 
Selco A/S Lasse Bremer  
Selco A/S Steen Andersen 
Servodan A/S Jan Köster 
Siemens A/S Ulrich Broxgaard 
Siemens A/S Max Andersen 
Solar A/S Kurt Storgaard 
Stanfo A/S Preben Christensen 
SystemTeknik A/S Bo Refer 
Technodan A/S Morten Andersen 
Thy El-Teknik ApS Ivan Mortensen 
Thy El-Teknik ApS Per Gøttrup 
Titech A/S Ulrik Juul 
Tricon A/S Stephen Høj 
Vanpee & Westerberg A/S Jacob Thornye 



 

  
  12 

Forårsmøde 2009 
MARTS 2008 

Wexøe A/S Søren Heinrichsen 
  
Nyt Potentiale Karen Marie Lillelund 
Spar Nord John Lundsgaard 
Dansk El Tavle Forening Søren Rasmussen 

 
 
 

 


