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REFERAT AF FORÅRSMØDE 14. APRIL 2011 

 
 

Afholdt hos Solar A/S i Vejen 
 
 

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

Kl. 10.10  Velkomst ved formanden  
Kl. 10.15 Generalforsamling i DETF (se særskilt indkaldelse og dagsorden) 

 Kl. 11.15 Solar's BLUE ENERGY 
 Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.45 Rundvisning i Solar Explorium 
Kl. 13.50 Foredrag med Finn Nørbygaard 
Kl. 15.00 Kaffepause 
Kl. 15.15 Orientering fra foreningen,  

 Kl. 16.00 Forventet afslutning af årsmødet. 
 
 
 
1 Velkomst 

 
Som sædvanligt ved disse arrangementer samledes deltagerne lidt efter lidt, og inden 
vi gik i gang med dagens program, blev der tid til kaffe og morgenbrød udenfor 
Solar´s dejlige mødelokale. 
Kl. 10.10 præcis begyndte vi så at gå ind i mødelokalet, hvor foreningens formand 
Jesper Steenstrup bød alle deltagerne velkommen, igen i år med et rekord stort antal, 
dejligt at se. Jesper benyttede også lejligheden til at takke Solar A/S fordi de endnu en 
gang ville være vært ved et sådant arrangement, men det er jo efterhånden sådan at 
der med deltagerantal på knap 70 personer ikke er mange der kan huse os, så tak til 
Solar for husly. 
Efter disse indledende bemærkninger samt et par praktiske bemærkninger fra Kurt 
Storgaard fra Solar, var vi klar til dagens første punkt, nemlig årets generalforsamling. 
 
 
 

2 Årets generalforsamling var første punkt på dagsordenen, og også her indledte 
formanden Jesper Steenstrup. 
Han startede med at gennemgå dagsordenen, som jo selvfølgelig var efter 
foreningens vedtægter, og første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. 
Her foreslog bestyrelsen valg af Kurt Storgaard fra Solar som dirigent, og han blev 
valgt uden modkandidat. 
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Kurt takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, 
og at vi var beslutningsdygtige, hvorefter han gik over til dagsordenen, hvor første 
punkt var formandens beretning. 
Igen kom formanden på podiet, og holdt sin beretning, hvorefter direktøren gennemgik 
regnskabet for 2010, samt budgettet for 2011, inden generalforsamlingen accepterede 
bestyrelsens indstilling til uændret kontingent. 
 
Generalforsamlingen fortsatte efter dagsordenen, og der var lidt ændringer af 
bestyrelsens sammensætning, idet Michael Westergreen og Ulrich Broxgaard ikke 
ønskede at fortsætte i bestyrelsen, og i deres sted blev h.h.v. Michael Schrøder fra 
Pro-Automatic og Flemming Folkvardsen fra ABB valgt ind i bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen havde i år et indkommet forslag der skulle tages stilling til, idet 
John Fly fra Dania Electric havde spurgt om man kunne være medlem af DETF hvis 
man havde produktion i udlandet. 
Dette svarede formanden Jesper Steenstrup på, på vegne af bestyrelsen, og efter lidt 
debat var alle enige om at det kunne man godt ud fra de vedtægter foreningen havde 
netop nu, men at det nok ville være nødvendigt at præcisere hvad man mener med 
produktionssted i Danmark i vore vedtægter. 
Samtidig beklagede formanden at der var fejl på hjemmesiden omkring emnet hvem 
der kan blive medlemmer af DETF, idet der her var sket en stramning i forhold til 
vedtægterne, men selvfølgelig var det vedtægterne der var gældende, og kontoret 
ville hurtigst muligt få dette rettet op, så ordene her stemte med indholdet i 
vedtægterne. 
 
Generalforsamlingen slutte med eventuelt, men sædvanen tro var der ikke megen 
debat under dette punkt, og dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen, og takke 
for god ro og orden, og give ordet til formanden. 
Formanden sluttede årets generalforsamling med at kalde de to afgående 
bestyrelsesmedlemmer op til sig, og takke dem for godt og konstruktivt arbejde i 
bestyrelsen, og sluttelig overrakte dem lidt vin som de kunne nyde nu de fik lidt bedre 
tid. 
 
Herefter sluttede generalforsamlingen, og man kan som sædvanligt læse et mere 
udførligt referat fra denne ved at gå ind på foreningens hjemmeside under 
medlemsdelen, og her finde punktet generalforsamlingsnotater, hvor man kan finde 
alle de notater der er fra tidligere generalforsamlingen.   
  

  
 
3 Det var nu blevet tid for at høre noget om Solars BLUE ENERGY, og det var en sag 

for direktør for Klima og Energy hos Solar Bent Ole Johnsen. 
 Bent Ole startede med at fortælle om de forskellige energirammer vi har været 

igennem set over de seneste år. Vi er gået fra et stort forbrug i BR 1961 over den 
første energikrise med en halvering af forbruget i BR 1979 til et niveau nu der ligger på 
mindre end 25 KWh/ m2 i det der hedder energiklasse O, og det er ud fra denne 
klasse man hos Solar har bygget deres nye hus. 
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 Hvordan er man så kommet så lang, det kom Bent Ole også ind på, og han fortalte 

bl.a. at man kunne komme rigtig langt ved at se på de tekniske installationer, selvom 
man som udenforstående person altid havde ment at det var isolering man kom 
længst med. 

 Bent Ole fortalte og viste os beregninger over det forventede energiforbrug de 
ønskede i den nye bygning, samt hvilke besparelser det ville medføre i forhold til 
konventionelle løsninger. 

 Han kom også lidt ind på solcellers betydning for energibesparelsen, og her er det 
sådan at man ved solceller kan få 2,5 gange økonomien tilbage, bl.a. via 
tilskudsordninger, men i Danmark er denne tilskudsordning slet ikke på højde med 
lande som Tyskland, Spanien og Italien, som giver direkte tilskud til solcelleanlæg, og 
det er den direkte grund til at vi i Danmark ikke bruger så mange solcelleanlæg. 

 
  

Ser man på hvad der er den 
største energisluger i nybyggeri i 
dag, viser det sig at ventilation er 
den absolutte vinder som 
energisluger, og det var også et 
af de steder man hos Solar ville 
sætte ind. 
Man besluttede at bygge huset 
efter energiklasse 1 med max 
50,5 KVh/m2 og det skulle ske 
via vedvarende energi samt 
megen styring af energiforbruget, 
og det fik vi også set nogle 
beregninger på. 
 

 
Bent Ole Johnsen fortæller 

   
 Samtidig så vi hvordan man havde sat solceller på taget, solfangere til 

varmtvandsproduktion på taget samt tanke i kælderen. 
 Der blev også regnet på besparelser på lys via styring af dette, og ligeså på 

besparelser på varme og ventilation. 
 
 Solar ville lave hele denne løsning med en styringsmæssig integreret løsning, som de 

ville basere på et IP netværk rundt i hele huset, så hele installationen kunne tale 
sammen, hvilket ville give en senere stor fleksibilitet. 

 Hele systemet skulle køre på åbne standarder, som ville gøre det muligt for alle 
ansatte at kunne styre deres egen arbejdsplads med hensyn til både lys og ventilation. 

 Huset er også forsynet med et Scada anlæg, som sørger for at samle data op, så man 
senere kan lave alle nødvendige beregninger på om besparelserne overholdes, samt 
give mulighed for at se hvor man skal sætte ind hvis ikke anlægget lever op til 
forventningerne. 

 
 Bent Ole gav os også et par eksempler på energioptimeringer af eksisterende 

bygninger, en fra 1995 og en fra 1997, og her fik vi syn for sagen om at det godt  
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 kunne betale sig at se lidt på de tekniske installationer i stedet for alene at se på 

efterisolering. 
 
 Bent Ole slutte sit indlæg af med kort at introducere Explorium, og fortalte deltagerne 

at de meget gerne måtte kikke på de tekniske løsninger der, men ikke pille for meget 
ved dem, det havde de haft meget dårlige erfaringer med ved tidligere besøg. 

 
 Vi fik også et kort indblik i hvad Solar gør for at sælge disse løsninger til slutbrugerne. 

De har ganske enkelt samarbejdspartnere ude omkring i Danmark som de selv har 
uddannet, og så bruger de deres nye Explorium til at fremvise løsningerne, et meget 
spændende sted dette Explorium, som vi skulle have et selvsyn på efter frokost. 

 
 Således slutte Bent Ole Johnsen et spændende indlæg. Skulle man ønske at se hele 

Bent Oles præsentation, kan den findes på DETF s hjemmeside under medlemsdelen, 
og indlæg på medlemsmøder. 

  
  
  
4 Efter en udsøgt frokost i Solars kantine, hvor alle deltagerne fra DETF tog godt for sig 

af de dejlige rette, samt den efterfølgende efterhånden obligatoriske networking, var 
det nu blevet tid til at se Solars Explorium, hvor de viser alle de tiltag de arbejder med 
for at nedbringe energien hos forbrugerne. 

 
 Vi blev inddelt i 2 grupper som herefter blev vist rund i det nye hus, med alt dets 

tekniske nyheder, som der både blev fortalt om, samt blev lejlighed til at se i praksis. 
 Det var en meget spændende oplevelse som ikke kan beskrives, men skal opleves 

ved selvsyn. 
 Solar holder ofte såkaldte inspirationsrundvisninger i huset, og sidste år havde de haft 

mere end 7.000 gæster igennem huset, så jeg kan kun opfordre folk til ved selvsyn at 
se disse herligheder. 

 Hvad der kan bydes på kan måske ses ud fra nedenstående stemningsbilleder fra vort 
besøg i Explorium. 
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5 Dagens udefrakommende indslag var denne gang lagt i hænderne på komikeren Finn 

Nørbygaard, som jo på det sidste mest er blevet kendt for sit "samarbejde" med en vis 
Stein Bagger. I den anledning havde vi taget Finn Nørbygaard til at komme og fortælle 
om sine oplevelser med, samt sin nedtur efter kendskabet til Stein Bagger. Dette ville 
han gøre via foredraget, "Tillykke med din krise - en komiker bag facaden". 

 
 Introduktionen til Finns indlæg blev lidt specielt, idet Solar for snart 25 år siden havde 

lavet en reklamefilm omkring emnet automation, der dengang ikke var på samme høje 
niveau som nu. I denne reklamefilm var der kun en medvirkende som spillede alle 
roller, og det var en meget ung Finn Nørbygaard. Solar havde til lejligheden klippet 
filmen lidt til, så vi kunne introducere Finns foredrag med den lille film, og det blev et 
stort hit hos deltagerne, og ikke mindst hos Finn Nørbygaard, som ikke kunne huske 
han havde lavet dette, så med det var den muntre tone slået an til et på alle måder 
fantastisk foredrag. 

  

 
Finn Nørbygaard 

Da Finn så kom på, startede han lige på 
og hårdt. Han fortalte om sit 
arrangement med Stein Bagger, som var 
kommet i stand efter henvendelse fra 
nogle venner, ligesom banken havde 
rådet den dengang meget velhavende 
Finn Nørbygaard til at indgå i denne 
konstellation, som han sagde ingen 
havde tvunget ham til det, men han var 
gået med efter råd fra folk han havde 
tiltro til. 
 

  Han fortalte hvordan han i starten af eventyret skovlede penge ind, og på et tidspunkt 
havde han så mange et han slet ikke selv kunne fatte det. Han var blandt de rigeste 
folk i Danmark, og det påvirkede ham, bl.a. fortalte han at det ikke betød noget for 
ham at der ikke var parkeringspladser der hvor han skulle parkere, han parkerede blot  
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 ulovligt, og betalte den lille bøde på 510 kr. det var trods alt lettere, og hvad betød den 

smule penge. Som han fortalte fik han et helt forkvaklet forhold til penge. 
 
  

 

Som vi alle ved nu, kunne det naturligvis 
ikke blive ved, og som han sagde, havde 
han allerede fået et kald via sin søn, som 
sagde at han troede at det hele var noget 
fup, men ikke havde noget at have det i. 
Men en morgen fik Finn en opringning fra 
en vis hr. Asger Jensby. Det var ikke en 
rar opringning. Asger Jensby startede 
med at spørge Finn om han sad ned, 
ellers skulle han gøre det. Det mente Finn 
Nørbygaard naturligvis han selv skulle 
bestemme, så han blev stående. 

  Herefter fortalte Asger Jensby i telefonen at Stein Bagger var forsvundet, og at hele 
virksomheden IT- Factory var bygget på ren fup, og at alle pengene var væk. 

 Herefter satte Finn Nørbygaard sig ned. 
 
 Her sluttede han så sit indlæg omkring Stein Bagger, men lovede at han senere ville 

komme tilbage til slutningen. 
 Finn Nørbygaard gik herefter over til at fortælle om sit liv, fra skolegangen i Esbjerg 

hvor han fandt ud af at det han var bedst til var at klovne, så allerede der blev kimen 
lagt til det at blive komiker. Han klovnede sig igennem hele skolegangen, og når han 
en gang imellem skulle læse noget op, havde han allerede inden forsøgt at finde det 
stykke han skulle læse ved at kende lærerens fremgangsmåde, og skulle læreren 
ændre på rækkefølgen, havde han altid en joke, som dengang han pludselig skulle 
læse noget han ikke kunne, hvad gjorde han så, han sprang selvfølgelig op af stolen, 
løb hen til vinduet, og råbte "se en jetjager" og styrtede ud i skolegården. 

 Der var selvfølgelig ingen jetjager, men Finn slap for yderligere oplæsning. 
 Finn fik en uddannelse som Lærer, og blev siden også uddannet terapeut, noget han 

senere skulle få meget glæde af. Omkring det med terapi, fortalte Finn at terapi vel 
blot er at finde sig selv. 

 Herefter fik vi lidt om Finns liv som komiker, først alene, så sammen med Jacob 
Haugaard, og siden med forskellige kunstnere. Han blev så stor i Dansk 
Showbusiness at han på det tidspunkt var den bedst indtjenende kunstner i Danmark, 
større end ørkenens Sønner og Linie 3, og han opbyggede her sin formue, som han 
sidenhen brugte til at komme ind i IT-Factory. 

 
 Efter denne gennemgang af hans liv, vendte Finn Nørbygaard tilbage til 

telefonsamtalen med Asger Jensby, hvor han efter denne samtale først troede at Stein 
bare var væk for et kort øjeblik og ville komme tilbage og ordne det hele, men som 
tiden gik, gik det op for ham at det var rigtigt nok, han havde mistet alt, og meget 
mere. 

 Han satte sig i sin stue iført slåbrok, og her sad han i tre uger, uden at foretage sig 
noget som helst. Sagen gik jo sin gang, og pludselig kom banken og ville have alle  
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 hans ejendele, hus, sommerhus bil m.m., og når han skulle til møde i banken, fandt 

han hurtigt ud af at der var meget stor forskel på traktementet i bankens Invest-
afdeling og deres kreditafdeling. 

 
 Som sagt var Finn meget lang nede på det tidspunkt, han følte at han var ved at gå i 

opløsning, men så fandt han ud af at "tiden er ens bedste ven" som han sagde. 
 
 En aften fik han en drøm hvori der indgik en dværg, som stillede ham et par 

spørgsmål, som han skulle tage stilling til, og de gik på at han enten kunne opgive alt, 
eller han kunne begynde at fighte sig tilbage. Det tyggede han så lidt på, men valgte 
heldigvis det sidste, og fra da af tog han skeen i den anden hånd, og begyndte at 
fighte sig tilbage til livet. Det blev en lang og sej kamp, som endnu ikke er helt 
afsluttet, men Finn mener selv han er på rette vej, han har fået et helt andet syn på 
livet, han har opdaget ting som han ikke tidligere har set, bl.a. har han set bøgen 
springe ud, det havde han aldrig lagt mærke til før. 

 Hans forhold til penge er naturligvis også et andet, idet han i mange år endnu skal 
betale penge tilbage til banken, men han mener selv han har fået en ny chance i livet, 
og at han vælger at se sin krise som hans mulighed for personlig udvikling. 

  
Et meget ærligt og stærkt indlæg fra Finn 
Nørbygaard, og som flere af deltagerne 
bemærkede, var Finn synlig berørt flere 
gange under foredrage. Jeg tror alle har 
fået et lidt anderledes syn på Finn 
Nørbygaard efter dette foredrag, som jeg 
er helt sikker på berørte alle deltagerne 
dybt. 
Finn Nørbygaard har det godt nu, og han 
er i gang med at bygge en helt ny 
tilværelse op, for som han sagde var der 

 
Finn Nørbygaard som vi kender ham 

 ikke nogen der var skyld i hans nedtur ud over ham selv, men på et spørgsmål fra 
salen måtte han dog sige at han ikke mere var kunde i Danske Bank, og at Stein 
Bagger ikke længere var blandt hans venner, de rigtige venner var der stadig, medens 
dem der kun var venner for pengenes skyld nu var væk igen, men Finn Nørbygaard 
bærer ikke nag til nogen. 

 
 Et spændende foredrag var slut, og der var herefter tid til lidt kaffe i lokalet udenfor 

mødelokalet. 
 Hvis nogen ønsker at se eller gense den lille film om El-Vagn med Finn Nørbygaard, 

kan man finde et link på foreningens hjemmeside under medlemsdelen og 
medlemsmøder. 

 
 
 
6 Orienteringen fra foreningens direktør havde denne gang 6 punkter og første punkt var 

status på S-517 gruppens arbejde. 
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 Her henviste Søren til hjemmesiden hvor der var lagt et referat fra gruppens sidste 

møde ud. Her kunne man bl.a. se omkring de tidsfrister der nu lå klar, hvornår træder 
den endelig i kraft, samt hvor lang tid har man til at forberede sig på nye tider, ligesom 
der står noget om CE mærkning af maskintavler. 

 Herudover kunne Søren berette at foreningen havde besluttet at den ene af de to 
medlemmer vi har i S-517 udvalget ville blive flyttet over i en anden gruppe, hvor vi 
mener han kan gøre mere gavn, idet arbejdet i S-517 nu og fremover vil blive af mere 
vedligeholdende grad. 

 Vi vil derfor flytte Jørgen Clausen over i S-544 gruppen som arbejder med 
"maskinsikkerhed - elektrotekniske aspekter" arbejdet her vil være til gavn for de af 
medlemmerne der producerer maskintavler. 

 Samtidig fortalte direktøren også at man arbejde med at få lavet et endagskursus 
omkring forskellene mellem den gamle og den nye norm, men det ville der komme 
mere om på et senere tidspunkt, idet et sådant kursus først ville blive aktuelt sidst på 
året. 

 
  

 

Som næste punkt fortalte Søren om 
konjunkturbarometeret, hvor tallene fra 
den sidste udgave blev gennemgået, 
ligesom der var en ny graf som viser 
udviklingen i de forskellige segmenter over 
de tre gange vi indtil nu har gennemført 
barometeret. Denne graf kan se nedenfor. 
Igen blev der slået et slag for at så mange 
som muligt melder ind til dette barometer, 
da vi derved får det helt rigtige billede af 
markedet for vores branche. 
Vi er igen oppe på 90 % men måske kan  

 det blive højere næste gang. 
 
 
 Uddrag af konjunkturbarometer 
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  Søren fortalte også kort omkring det samarbejde vi p.t. har med BIPS eller 

byggestyrelsen om udgivelse af nye BIPS skemaer. Et arbejde som vi ikke mener er 
det rigtige, men har indvilget i at deltage i, for i det mindste at få materialet så rigtigt 

 som muligt, men vi har pointeret at når den nye norm 61-439 træder i kraft for alvor, vil 
dette arbejde ikke mere kunne bruges. 

 Vi forventer at kunne præsenter noget fra BIPS meget snart, idet skemaerne er 
færdige, så nu mangler der bare den tilhørende tekst, som også er meget langt i sin 
udarbejdelse. 

 Vi forventer at melde ud på hjemmesiden når materialet er klart, så hold venligst øje 
med siden. 

 
 Der var også en kort orientering omkring status på hjemmesiden, som desværre efter 

flere genvordigheder ikke mere bliver udviklet. Søren fortalte hele historien med 
konkursen hos vores leverandør, og at vi nu arbejder på at finde en anden leverandør, 
og også gerne et andet system. Siden kører dog videre som om intet var hændt, men 
der bliver ikke udviklet mere på den, og skulle noget give problemer, vil det blive 
meget vanskeligt at ordne det, men som sagt vi arbejder på at finde noget nyt. 

 
 Det var også i bestyrelsen besluttet at vi skulle til at gøre noget mere ved synligheden 

af DETF. Det ville blive gjort ved at direktøren ville tage ud til tekniske skole og 
læreanstalter for at fortælle om tavler, og ikke mindst DETF, hvor vort logo ville blive 
det gennemgående træk. Samtidig ville vi deltage i el-messen i Odense i 2012, hvor vi 
ligeledes vil promovere vores logo og dermed foreningen. 

 I den forbindelse fortalte Søren at han havde været inde på mange af medlemmernes 
hjemmesider, og for de flestes vedkommende reklamerede de ikke for DETF ved at 
vise logoet, men der var dog nogle der havde det med, og Søren viste bl.a. et 
eksempel på hvordan man kunne fortælle at man var medlem af DETF, dette 
eksempel kom fra Tricons hjemmeside. 

 
 Sluttelig fortalte Søren at han i lighed med de andre år, ville forsøge at komme ud til så 

mange af medlemmerne som muligt, så der kunne blive lejlighed til at se 
virksomheden, samt at høre lidt om hvad medlemmerne forventer foreningen skal tage 
sig af. 

 
 
 Herefter slutte en lang men spændende dag, direktøren takke Solar endnu en gang for 

husly, og takkede deltagerne for det store fremmøde, det er altid en fornøjelse at der 
kommer mange til de arrangementer vi laver. 

 Som sædvanligt kan man se de forskellige præsentationer der har været brugt på 
mødet inde på foreningens hjemmeside, og med disse ord ønskede direktøren alle en 
god tur hjem. 

  
 

  Referent 
Søren Rasmussen 
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Deltagerliste DETF årsmøde den 14. april 2011 
Tilmeldinger 

 
 

Firma   Deltager                   
ABB A/S Flemming Folkvardsen X  
ABB A/S Peter Rysholt Christensen X  
A/S Løgstrup  Steel Jesper Steenstrup X  
Automatic Syd A/S Finn Nissen X  
Automatic Syd A/S Søren Juul Nielsen X Afbud 
Beijer Elektronics A/S  Carsten Olesen X  
Bygg-el A/S Michael Westergreen X  
Cubic Modulsystem A/S Preben Lund X  
Dania Electric A/S John Fly Sørensen X  
Dania Electric A/S John Kynde Lund X  
Daniit A/S Jens Meier X  
Daniit A/S René Møller X  
Dansk Tavle Teknik A/S Claus Hvidtfeldt X  
Eaton Electric ApS Henrik Mortensen X  
Eegholm A/S Bjarne Larsen X  
Eegholm A/S Erling Ewers X  
Elektromarine A/S Thomas Lund X Afbud 
El-kas Tavleanlæg A/S Karsten Sørensen X  
El-kas Tavleanlæg A/S Jørgen Clausen X  
Elogic A/S Tonni Birk Sørensen X Afbud 
Elogic A/S Marius Sønderby X  
Eldon Danmark A/S Lars Thestesen X  
Eldon Danmark A/S Lau Nymark X Afbud 
FJH Automatic A/S Flemming Hansen X  
Fleks Tavler A/S Lars Christensen X  
Fyns Tavle Teknik ApS Karl Åge Hansen X  
Følsgård A/S Jørgen Stenberg X Afbud 
Gycom Danmark A/S Johnny Machmann X  
Gycom Danmark A/S Glenn Wallin X  
Lemvigh-Müller Industriteknik Jens Jørgen Jensen X  
Lemvigh-Müller Industriteknik Michael Kongsløv X  
MTO-Electric A/S Mads Velbæk X  
Phoenix Contact A/S Henning O Lippert X  
Phoenix Contact A/S Chris Damsgaard X  
PR Electronic A/S Bjarne Mølbæk X  
Pro-Automatic A/S Michael Schrøder X  
Rittal A/S Henning Baltzer X  
Rockwell Automation A/S Jesper Andersen X  
Schneider Electric A/S Frede Poulsen X  
Schneider Electric A/S Jan Kaas X  
Schneider Electric A/S Thomas Wolder X  
Selco A/S Lasse Bremer X  
Siemens A/S Ulrik Broksgaard X  
SkaarupImcase A/S Heidi Bue Mortensen X  
Solar A/S Kurt Storegård X  
Solar A/S John Jacobsen X  
Solar A/S Jesper V. Jensen X  
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Solar A/S Sanni Serritzlev X  
Stanfo A/S Preben Christiansen X  
SystemTeknik A/S Karsten Ingemann Pedersen X  
Thy El-Teknik ApS Per Gøttrup X  
Thy El-Teknik ApS Ivan Mortensen X  
Titech Electric A/S Ulrik Juul X  
Tricon A/S Jørn Lund X  
Tricon A/S Stephen Høj X  
Triax A/S Aksel Pedersen X  
Vanpee & Westerberg A/S Jakob Thornye X  
Vanpee & Westerberg A/S Lars Haslund Neerskov X Afbud 
Wexøe A/S Lars Flygenring X  
    
Finn Nørbygaard Finn Nørbygaard X  
Dansk El Tavle Forening Søren Rasmussen X  
    

Deltagerantal Totalt 61  

    
 
 
 
 
 
 
 


