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Forårsmøde 2017 

REFERAT AF FORÅRSMØDE 20. APRIL 2017 
 
 

Afholdt hos Lemvigh Müller A/S i Kolding 
 
 

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 Indlæg fra vore værter Lemvigh Müller ” Lageroptimering set ud fra et 

totalomkostningsperspektiv” 
  Kl. 12.00 Nyt fra foreningen ved Søren Rasmussen 
  Kl. 12.30 Lemvigh Müller vil være værter for en let frokost 

 Kl. 13.30 ”Det personlige salgsarbejde anno 2017” Indlæg ved Søren Bøtker Petersen fra 
Aktiv Proces 

 Kl. 15.00 Kaffepause 
 Kl. 15.15 ”Nyt om CE-mærkning på el-området, for tavlebyggere” indlæg ved Direktør 

Hans Morten Henriksen fra Maskinsikkerhed.  
  Kl. 15.45 Forventet afslutning af årsmødet. 
 
 
  
1 Velkomst 

 
Dette år forårsmødet med tilhørende generalforsamling blev afholdt hos Lemvigh 
Müller A/S i deres lokaler på Nordager 1 i Kolding, nogle dejlige lokaler som vi 
tidligere har brugt. Stor tak til Lemvigh Müller fordi de altid er klar til at stille lokaler til 
rådighed.  
 
Som sædvanligt starter dagen med rundstykker og kaffe efterhånden som deltagerne 
fra hele landet indfinder sig. Det er en hyggelig tradition hvor der også er mulighed for 
at netværke medens man indtager sin morgenkaffe. 
 
Efterhånden som alle deltagerne var ankommet, trak vi ind i mødesalen hvor Lemvigh 
Müller havde gjort klar til at mødet kunne tage sin begyndelse. 
Da alle var kommet ind bød formanden Ulrik Juul velkommen til forsamlingen, og 
takke Lemvigh Müller for deres altid store velvilje til at huse os. 
 
Han gennemgik også dagens program, og derefter var vi klar til første punkt på 
dagsordenen årets generalforsamling. 
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2  Generalforsamling. 
  Generalforsamlingen startede næsten som vanligt, med at formanden foreslog Torben 

Fristrup fra Cubic Modulsystem som dirigent, og Torben blev valgt, hvorefter han 
overtog styringen af generalforsamlingen. 

 
 Første punkt var formandens beretning, hvor Ulrik gennemgik året der var gået i store 

træk. Han konstaterede at foreningen var inde i en god gænge, og at man havde gang 
i mange forskellige tiltag som han i det følgende ville gennemgå. 

 
 Formanden startede med at fortælle at vi, DETF, havde haft direktøren og formanden i 

Oslo til et møde med de nordiske tavleforeninger, og det var der kommet et frugtbart 
samarbejde ud af. Desværre kunne vore svenske kolleger ikke afse tid til mødet, men 
de er også positive for et samarbejde. 

 Ellers omtalte formanden vore forskellige medlemsmøder igennem året, både vort 
forårsmøde med tilhørende generalforsamling samt vort efterårsmøde med det 
sædvanlige store aftenarrangement. 

 Han omtalte lidt om hvad der var foregået på disse medlemsmøder, og kunne f.eks. 
fortælle at vi på forårsmødet havde vist vores ”nye” lønstatistik for første gang. 

 Efterårsmødet havde været lidt specielt, idet bestyrelsen havde iværksat en 
medlemsaktivering, hvor alle deltagere skulle medvirke til at forme fremtiden for DETF, 
og det blev en stor succes, idet alle deltagere gik op i arbejdet med liv og sjæl. 

 Selve arrangementet havde også givet bestyrelsen en del punkter der skulle 
prioriteres fremadrettet, for at få udviklingen i den retning medlemmerne ønskede, og 
denne prioritering blev som følger med de 5 vigtigste punkter: 

  
1. Networking 
2. Uddannelse af fremtidens medarbejder 
3. Påvirkning af og info om standarder 
4. Markedsføring og lobbyarbejde 
5. Kursus for vore medarbejdere 

 
Som formanden sagde var dette punkter bestyrelsen ville tage sig af i de kommende 
år. 
 
Formanden kom også ind på årets studietur med Phoenix Contact til deres fabrikker i 
Tyskland, og her fik deltagerne ved selvsyn at se at Phoenix Contact er mere og andet 
end kun klemmer. 
Konjunkturbarometeret blev også nævnt, og så kom formanden også ind på antallet af 
medlemmer. Idet vi jo i 2017 har mistet flere medlemmer end der er tilkommet nye. 
Tre medlemmer har forladt os, medens vi har fået 2 nye ind idet PL-Control og 
Nordtec Optomatic begge er blevet medlem. De fik begge en velkomst fra formanden. 

 
 
 Ulrik kom også ind på de medlemmer vi har siddende i forskellige udvalg.  

Det drejer sig om Jørgen Clausen fra JE-Elkas som sidder i S-544 udvalget som 
primært beskæftiger sig med den nye udgave af 60204 som meget snart skulle 
komme som en EN udgave. Arne Thorsen fra Pro-Automatik som sidder i S-517 
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udvalget som beskæftiger sig med EN-61439, og endelig har vi Chris Damgaard fra 
Phoenix Contact siddende i dansk brandteknisk udvalg i den gruppe der har med 
termofotografering af eltavler at gøre.  
Formanden benyttede lejligheden til at takke disse medlemmer for det store arbejde 
de gjorde for alle foreningens medlemmer. 

 Sluttelig takkede formanden den øvrige bestyrelse for deres store arbejde, ligesom 
direktøren fik en tak med på vejen, hvorefter formanden sluttede sin beretning. 

 
 Man kan som altid se hele formandens beretning på det generalforsamlingsnotat der 

er at finde på hjemmesiden under medlemsdelen. 
 
 Dirigenten satte herefter beretningen til debat. 

Der var ikke den store spørgelyst, men enkelte følte dog anledning til at rose 
bestyrelsen for det arbejde der var igangsat omkring de nye tiltag man ville arbejde 
med, og også de 5 punkter der var sat som fokuspunkter.  
 
Efter disse spørgsmål blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

 
  

 

Næste punkt på dagsordenen, 
var gennemgang af årets 
regnskab og budget for det 
kommende år, og dette blev 
gennemgået af vores direktør 
Søren Rasmussen. 
Søren startede med at 
konstatere, at både 
regnskabet og budgettet 
havde været sendt ud til 
deltagerne sammen med 
indkaldelsen til 
generalforsamlingen, men han 
ville alligevel gennemgå 
enkelte konti. 
 

 Året havde givet et overskud på 24.305 kr. hvilket var lidt mere end sidste år men 
væsentlig bedre end det budgetterede, idet vi havde budgetteret med et mindre 
underskud på 3.400 kr. 

 Indtægterne stemte stort set med de budgetterede tal, hvis man ser bort fra indtægten 
for studieturen, som ikke var med i budgettallene. Gør vi det viser det sig at indtægten 
er blevet 9.500 kr. mindre end budget hvilket alene skyldes at vi ikke har formået at 
tiltrække det nye medlem vi håbede på. 

 
 Udgifterne var også stort set som budgetteret, men disse var naturligvis også præget 

af udgifterne til studietur, som heller ikke var med i budget. Alle andre udgifter fordeler 
sig som sædvanligt, med meget få udsving fra tidligere år samt budget. 
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 Søren nævnte også at hvis man ser på studieturen isoleret set, havde den denne 
gang givet et mindre underskud på ca. 11.200 kr., hvilket er første gang en studietur 
har givet underskud. 

 Underskuddet på studieturen blev dog opvejet af et mindre overskud på kursus 
afholdelse, idet vi på den konto havde fået overskud på ca. 20.000 kr., hvilket mest 
skyldes meget stor velvilje fra ABB, som har lagt lokaler og forplejning til vore kurser, 
så Søren sendte en stor tak til ABB for deres velvilje. 

  
 Søren gik herefter videre til noterne hvor han viste hvordan indtægterne fordelte sig 

mellem de primære og de associerede medlemmer, både hvad angår indtægter fra 
kontingent samt for reklame. Sluttelig viste han revisorpåtegningen fra foreningens 
revisor. 

  
 Foreningens balance ved årsskiftet blev også gennemgået, og her fremkom en 

egenkapital ved årets begyndelse på 481.741 kr. hvilket må siges at være flot, men 
måske en anelse i overkanten af hvad vi tidligere har bestemt der skal være. 

 
 Med dette sluttede direktøren sin gennemgang af regnskabet for 2016, og som 

sædvanligt bekendtgjorde han, at man ved selvsyn kan se hele årsregnskabet på 
foreningens hjemmeside under medlemsdelen. 

 
 Efter gennemgang af regnskab gik direktøren videre til budgettet for 2017.  

Her var der især et punkt der sprang i øjnene, idet der var budgetteret med en udgift 
på 120.000 kr. under en konto der hed ansættelse af ny direktør, og dette punkt af 
gennemgangen forklarede foreningens formand lidt omkring. 
Da vores nuværende direktør har valgt at han ved årets udgang i 2017, vil træde 
tilbage, er det blevet nødvendigt at få ansat en ny mand på posten. Derfor har 
bestyrelsen igangsat en søgning efter den rette person, og til det havde man valgt et 
bureau til at stå for rekrutteringen. Dette sammenholdt med nogle måneders 
dobbeltløn ved overgangen til ny direktør, havde nødvendiggjort at man afsatte de 
120.000 kr. til denne opgave.  
Med dette beløb indregnet i budgettet for 2017, budgetteres der med et underskud på 
124.000 kr. hvilket bestyrelsen har accepteret al den stund at foreningens egenkapital, 
som beskrevet ovenfor, er i overkanten af hvad vi ønsker. 

 
 Efter gennemgang af både regnskab og budget blev begge disse sat til afstemning. 

Der kom enkelte spørgsmål til budgettet, især hvad bestyrelsen mente om 
egenkapitalen med dette noget store underskud, og dertil var svaret, at selv med 
underskud i størrelsesorden 124.000 kr. vil vores egenkapital være på niveau med 
hvad vi tidligere har sagt vi ønskede. 
 
Da der herefter ikke var flere spørgsmål til hverken regnskab eller budget blev begge 
enstemmigt vedtaget. 

 
 Dirigenten kunne herefter gå videre til valg til bestyrelsen. 
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 For de primære medlemmer blev Stephen Høj fra Tricon og Carsten Christensen fra 
El-Ta genvalgt, medens Jens Chr. Christiansen fra Soft og Teknik blev nyvalgt i stedet 
for Michael Schrøder fra Pro-Automatic, som ikke ønskede genvalg. 

 For de associerede medlemmer blev Flemming Folkvardsen fra ABB genvalgt. 
 
 Som suppleanter for h.h.v. de primære og de associerede medlemmer blev Torben K. 

Madsen fra Technodan Industri Control, og Chris Damsgaard fra Phoenix Contact 
valgt 

 
 Som revisor blev Jacob Møller Knudsen genvalgt. 
 
 Under eventuelt takkede formanden det afgående bestyrelsesmedlem Michael 

Schrøder for godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde gennem mange år, og ønskede 
ham god vind fremover. 

 
 Da der ikke var mere under eventuelt sluttede dirigenten generalforsamlingen, og gav 

ordet til direktøren. 
 

Direktøren takke Dirigenten for god og saglig ledelse af denne generalforsamling, og 
da dette var sidste generalforsamling  hos DETF som Torben Fristrup ville deltage i da 
han stopper sit arbejde som Adm. Direktør hos Cubic modulsystem A/S, ønskede 
direktøren også at holde en lille tale for Torben, al den stund han gennem hele 
foreningens virke har været en stor og aktiv del af foreningen. Som direktøren fortalte, 
havde foreningen formentlig ikke været hvor vi er i dag hvis det ikke havde været med 
stor hjælp fra Torben og Cubic. Søren benyttede også lejligheden til at takke Torben 
for et langt og godt venskab, også ud over det rent faglige. Søren sluttede med at 
ønske Torben al mulig held og lykke fremover, hvad han så måtte begive sig i gang 
med. 
 
Herefter slutte generalforsamlingen.  

 
 Man kan læse hele generalforsamlingsnotatet med en væsentlig mere udførlig 

gennemgang af de enkelte punkter samt hele formandens beretning på foreningen 
hjemmeside under medlemsdelen og derefter generalforsamlinger. 

 
  
  Efter denne del af arrangementet var der en kort pause inden vi gik videre til næste 

punkt på dagsordenen.  
 
 
3  Indlæg fra vore værter Lemvigh Müller ” Lageroptimering set ud fra et 

totalomkostningsperspektiv” 
 
 For at gøre tingene nemmere for alle deltagerne, havde Lemvigh Müller valgt at kalde 

alle deres tre indlægsholdere for Henrik, og de blev derfor hurtigt opkaldt Henrik den 1 
– 2 og 3, næsten som en gammel kongerække. 
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 Henrik den første med efternavnet Lilleholt indledte med at fortælle lidt om koncernen 
Lemvigh Müller A/S og han blev sekunderet af en lille film hvor man fik et indblik i alle 
de grene som Lemvigh Müller behersker. 

 Han fortalte bl.a. at Lemvigh Müller er stiftet i 1846, at de er fondsejet og at de 
beskæftiger ca. 1200 medarbejdere. 

 De har 23 salgsbutikker fordelt over landet, og de fører mere end 350.000 varer, dog 
har de ikke alle disse numre på lager, men dog mere end 125.000 varenumre på 
lager. 

 
 Efter disse facts om Lemvigh Müller, samt den omtalte film gav Henrik den første ordet 

videre til Henrik den anden og Henrik den tredje, med efternavnene Lakmann og 
Jørgensen. De skulle fortælle omkring emnet lageroptimering set ud fra et 
omkostningsperspektiv. De havde valgt at lave indlægget sammen således de 
skiftedes til at fortælle om emnet. 

 De startede med at tage udgangspunkt i kunden i centrum, og herfra gennemgik de så 
deres agenda, som skulle ende op i et succeskriterie hvor man fik fokus på bundlinjen. 

 
  

De ville berette om hvilke 
løsningsmuligheder LM kunne 
tilbyde, set i lyset af de 
udfordringer kunden oplever 
omkring indkøb og 
lageroptimering. 
Deltagerne blev bl.a. spurgt 
om hvilke parametre de bliver 
målt på hjemme i 
virksomheden, og her gav LM 
et svar ud fra hvad de har hørt 
fra de undersøgelser de har 
lavet på området. 
Nogle af de bekymringer de 
havde hørt var bl.a. 
omkostninger ved håndtering   

 af forbrugsvarer, mange leverandører/indkøb Svind / forbrug ,Efterkalkulation på 
opgaver og projekter og ’Walk and talk’-tid i virksomheden/byggepladsen . 
De kom også ind på hvilke trends der rørte sig på markedet i disse tider, og det 
mundede ud i at de kunne fortælle hvilke løsninger LM kunne hjælpe til med.  
De fortalte at LM kan tilbyde forskellige lageroptimeringsløsninger – hver enkelt af 
løsningerne kan enten stå alene eller kombineres efter behov  
Alle løsninger skræddersys individuelt efter kundens behov efter behovsafdækning og 
tæt dialog. Her gennemgik to gange Henrik flere forskellige løsningsmuligheder som 
LM havde at gå ud fra. 
De viste bl.a. 2Box/ Kanban-lager systemet, ,fleksiblel/mobil lagerløsning til bl.a. 
byggepladser, Mercher-Løsningen hvor Lemvigh Müller overtager håndteringen af 
lageret, Scan to web løsningen blev også vist, og sidst men ikke mindst Auto Crip 
lagerautomaten. 



 

   
 7 

Forårsmøde 2017 

Alle disse løsninger kunne leveres fra Lemvigh Müller, og via flere korte filmindslag 
hørte vi forskellige virksomheder fortælle om deres oplevelser med disse løsninger. 
 
Henrik den 2. og Henrik den 3. fortalte også om hvor store besparelser man kunne 
opnå ved disse løsninger når man regnede alt med, f.eks. viste de et eksempel, hvor 
man kunne spare 132.000 kr. om året ved at bruge en lagerautomat. 
 
De sluttede deres gennemgang med at fortælle om deres erfaringer med at investere i 
en af disse lagerløsninger. De kunne helt klart fortælle at dette var en win-win situation 
for alle parter, og det var blevet en succes fordi man havde haft fokus på 
virksomhedskulturen, man havde inddraget brugerne på et tidligt tidspunkt i 
processen, ligesom man havde kommunikeret positivt med både produktion og lager i 
de virksomheder hvor man havde indført disse løsninger.  
Man havde opnået at få glade og tilfredse brugere, man havde fået frigjort noget tid til 
spændende opgaver, og ikke mindst man havde fået et resultat på bundlinjen. 
Man kan naturligvis se alle de slides som 2 gange Henrik brugte i deres gennemgang 
på foreningens hjemmeside under medlemsdelen. 
 
Efter denne gennemgang stillede Henrik Lakmann og Henrik Jørgensen op til 
spørgsmål fra deltagerne, og derefter var det blevet tid til en kort gennemgang fra 
vores direktør Søren Rasmussen. 
 
Søren takkede de tre gange Henrik for et flot og fyldestgørende indlæg inden han gik 
over til sin del af dages program. 
  

   
4 Nyt fra foreningen ved Søren Rasmussen 
  

Søren havde nogle få ting han ville fortælle om. Det første han ville høre om var hvad 
forsamlingen mente om den ”lønstatistik” som foreningen nu et par gange havde 
forsøgt at få udarbejdet. 
Den var efter Sørens mening ikke særlig anvendelig, både fordi der stadig var alt for få 
der ville/kunne melde ind, og det faktum at der var store forskelle på de indmeldende 
virksomheders størrelse, hvilket kunne påvirke udarbejdelsen og resultaterne. 
Søren lagde op til en drøftelse af om vi skulle fortsætte dette arbejde, som var 
tidkrævende for kontoret samt dem der ville melde ind. 
Det gav anledning til en del debat, især omkring måden vi gør det på. Er det den 
rigtige måde, og kan medlemmerne overhovedet bruge dataene til noget. Enkelte var 
også inde på at man kunne bruge den statistik som dansk industri udgiver, idet mange 
jo alligevel er medlem af DI eller en anden erhvervsorganisation som laver 
lønstatistikker.  
Det var ikke helt nemt at blive klog på hvad forsamlingen egentlig mente, men til slut 
blev det dog besluttet at vi skulle prøve med en anden form for denne statistik, som 
skulle udarbejdes af Claus Sørensen fra Trimatic udsendes af DETF, som selvfølgelig 
også skulle stå for indsamling af data til denne statistik. 
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Der vil ikke blive nogen indsamling af data ved næste konjunkturbarometer til august, 
da foranstående forslag først skulle laves. 
 
Lidt tal fra sidste indberetning blev der dog vist, idet tallene for februar 2017 blev 
fremhævet med tal fra august 2016 indsat i parentes. 
 

• Montør gennemsnitsløn: 211,99 kr./t (211,40 Kr./t) 
• Servicemedarbejder:                   218,34 kr./t (250,30 Kr./t) 
• Sagsbehandler:                      278,85 Kr./t (290,30 Kr./t) 
• Softwaremedarbejder:                 314,56Kr./t (311,90 Kr./t) 

 
Her skal der retfærdigvis siges at der ”kun” er tale om indmelding fra 68 % af de 
adspurgte. 
 
 
Det næste direktøren fortalte om var endnu et møde med KASER. 
Det ser nu endelig ud til at det er lykkedes at få udarbejdet et skema i stedet for det 
meget gamle BPS skema som udgik for snart mange år siden. 
  
Som det har været nævnt flere gange på disse møder, har vi nu sammen med KASER 
flere gange forsøgt at få skemaet færdigt, men hver gang var der lige en der skulle 
sætte sit fingeraftryk på dette, men nu ser det ud til at vi har fået det til at virke. 
Der har været afholdt et møde hos rådgivende ingeniørfirma NNE i København, hvor 
vi deltog sammen med Rene Jensen og Gert Nielsen fra Cubic Modulsystem. Her var 
der godt 50 mand fra forskellige ingeniørfirmaer i Københavnsområdet, og bedømt ud 
fra de spørgsmål der kom, samt den iver alle deltog i debatten på, tror vi nu det lykkes 
os at få skemaet godkendt af parterne.  
Der kom kun meget få redaktionelle ændringer som dagen efter mødet blev rettet til i 
skemaet, og det er nu til gennemsyn hos de medvirkende virksomheder i KASER regi. 
Herefter skal det komme tilbage til os i DETF, og det vil så blive lagt ud på 
hjemmesiden til offentlig brug.  
Vi håber det vil blive en succes med skemaet, og at det vil blive brugt også af vore 
medlemmer. 
 
Søren orienterede også om nyhederne fra vore folk i S-Udvalgene, først fra  
S-544: 
Nu har vi i flere år snakket om revisionen af 60204-1: 2006. At den på et tidspunkt har 
heddet 60204-1: 2012 og nu har fået årstallet 2016, fortæller lidt om at det ikke er gået 
som forventet. Standarden foreligger nu i IEC-udgaven som IEC60204-1:2016. 
Forventningerne er så, at der vil foreligge en EN-udgave midt på sommeren. Den vil 
hurtigst muligt blive oversat til dansk, hvorefter problemet med de forkerte 
henvisninger til 60439 burde være klaret. 
I vil blive underrettet, når de kan købes hos DS.    
S-517:  
Man har ikke kunnet nå til enighed om igangsættelse af en ny standard om tavler til 
maskinanlæg 61439-8. Gruppen har givet tilbagemeldinger til henholdsvis 
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IEC/SC121B/MT2, som har ansvaret for IEC 61439-1 og IEC 61439-2 samt til 
IEC/TC44/MT60204-1, som har ansvaret for IEC 60204-1. 
 
Udvalget har haft diskussioner om hvem er ansvarlig for besvarelse af eksterne 
henvendelser til fortolkninger af bestemmelserne i 61439-serien – SIK? – DS? – det 
samlede udvalg? – det enkelte medlem, der besvarer på den konkrete henvendelse? 

 
Som udgangspunkt er det den udførende, der selv bærer ansvar for fortolkning af de 
enkelte standarder. De henvendelser, som Dansk Standard modtager skriftligt, vil 
fremadrettet blive sendt til S-517 og spørgsmålene tages her efter op på det 
næstfølgende udvalgsmøde. 
 
Der har allerede været debatteret fortolkning af forskellige spørgsmål, og spørgsmål 
og svar kan man finde på DETFs hjemmeside under nyt fra udvalgene, og her vil der 
fremover også komme nye spørgsmål og svar fra udvalget. 
Et af spørgsmålene har været: 
Spørgsmål: 
Skal DS/EN 61439-3, 8.8 tolkes således at der skal være en separat klemme pr. leder 
eller skal der være en separat klemme i automatsikring/gruppeafbryder eller noget helt 
andet? 
 
Svaret på dette og flere andre spørgsmål kan som sagt ses på hjemmesiden under nyt 
fra S-grupperne. 
 
Vores direktør kom også ind på hvad der arbejdes med på kursusfronten, og her var 
det første der ville komme et kursus i EN-60204-1 2016 så snart den forelå som EN-
norm.  
Kurset forventes at blive udbudt inden sommerferien og forhåbentlig kunne 
gennemføres i løbet af efteråret 2017.  
Hold øje med hjemmesiden der vil det komme først under kurser, ligesom der vil blive 
sendt information ud omkring kurset. 
 
Søren kunne også fortælle at vi havde lagt en formular ud på hjemmesiden omkring 
Conflict Minerals. Et emne som der er flere af jer tavlebyggende medlemmer, der har 
haft lidt problemer med når forespørgslen er kommet fra kunden, men nu ligger der 
altså en formular på foreningens hjemmeside som man kan bruge, enten med DETF 
logo, eller man kan sætte sit eget logo på. 
 
Som det sidste inden frokosten gennemgik direktøren lige de væsentlige tal fra vores 
konjunkturbarometer fra februar. Her viste omsætningen for de af medlemmerne der 
meldte ind, 1.260.165 Tkr men endnu mere sigende er indekset, som viste fremgang 
over hele linjen. 
 
Indeks omsætning:     106 %   (99 %) 
Indeks fordelingstavler:  104 % (102 %) 
Indeks maskintavler  107 % (98 %) 
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Her er tallene i parentes tal fra august 2016. 
 
 Efter denne gennemgang var det blevet tid til frokost, som Lemvigh Müller A/S var 

vært for. 
   
 
5 Lemvigh Müller A/S er vært ved en frokost 
 Som sædvanligt var frokosten et af dagens højdepunkter, og det var heller ikke nogen 

undtagelse denne gang. LM havde opstillet en fantastisk varieret frokostbuffet, som 
alle deltagerne kastede sig over med stor lyst. 

 Samtidig var det blevet tid til et af disse møders formål nemlig networking. Her er der 
rig lejlighed til at tale med kolleger, leverandører og andre interessenter i en afslappet 
atmosfære. 
Det er dejligt at gå rundt og både se og høre hvordan mødedeltagerne kan tale 
sammen på kryds og tværs under disse møder, det er jo et af vore væsentligste 
formål med foreningen.  

 
  
6 ”Det personlige salgsarbejde anno 2017” Indlæg ved Søren Bøtker Petersen fra 

Aktiv Proces. 
 
 Dette var et indlæg vi havde glædet os til at præsentere, idet vi ved flere lejligheder 

havde forsøgt at få Søren Bøtker Pedersen til at komme til et af vore medlemsmøder, 
og denne gang lykkedes det. 

  

 

Søren er jo en bekendt af branchen, idet han 
tidligere har været elektriker og salgsmand hos 
bl.a. vore værter, så han kender rigtig godt 
tavlebranchen hvilket hans indlæg bar præg af.  
Søren Bøtker startede med at fortælle lidt om 
firmaet Aktiv Proces, inden han fortalte om den 
succesfulde sælger. 
 
Her gennemgik han de nødvendige ingredienser 
der skal bruges for at være en succesfuld 
sælger. De punkter han gennemgik blev alle 
uddybet med eksempler, og Søren var hele tiden 
i dialog med tilhørerne. 
 

.  Følgende ting skulle man være i besiddelse af for at være en succesfuld sælger: 
 

• Energi og drive 
• Strategisk fokus 
• Målrettet og systematisk 
• Resultatorienteret 
• Bred almen viden 
• Forretningssans 
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Han kom bl.a. ind på Strategi. Hvad er strategi, og her gav han en formel for strategi, 
idet han mente at mål-status = strategi. Strategisk fokus er et must for den 
succesfulde sælger, og han advarede om at strategiske opgaver ofte bliver tilsidesat 
af driftsopgaver. 
Man skal naturligvis også arbejde målrettet og systematisk, sætte mål, hvad er det vi 
vil, og hvem er det vi vil bearbejde, samt hvordan vil vi gøre det. Alt sammen noget der 
lyder som kendt stof, men noget der ofte bliver glemt inden man tager på et kanvas 
besøg i stedet for. 
Når han snakkede om mål, var det naturligvis også vigtigt at blive enige om hvad et 
mål er, og her præciserede Søren dette som en tilstand som vi ønsker at realisere i 
fremtiden. 
Vigtigheden af at segmenter blev også nævnt, det var måske en bedre ide at sige fra 
over for en kunde end sige til, da det kunne betyde at ens forretning ville blive bedre 
ved at sige fra. Segmenteringen skal hjælpe os til at prioritere vores tid og indsats. 
En anden af de væsentlige ting Søren fortalte var at planlægningen var essentiel for 
en succesfuld sælger. Som den kendte Charles Wilp har udtalt: 
 
”De fleste mennesker gør det ene efter det andet.  
Mennesker med succes gør den ene før det andet”. 
 
En anden vigtig ting, mente Søren, var bred almen viden. I dag er bred almen viden 
en stor mangelvare. Han mente at flere burde høre P1 i radioen i stedet for at lytte til 
musik, det giver en bredere almen viden, som er meget nødvendig for en sælger i dag, 
han skal kunne tale med om næsten alt, så derfor hav en bred almen viden, det gør at 
du kan kende din kundes kunders behov i stedet for kun at kende din kundes, det 
giver pote på længere sigt. 
Man bør også udvikle en god spørgeteknik, og det kræver at man i det mindste har 
sat sig ind i en potentiel kundes behov inden man laver et besøg hos ham. Det er 
desværre de færreste der gør dette. Jo mere information du har om din kunde jo mere 
kan du tilbyde ham, især af det han ikke ved du kan hjælpe ham med, og det giver en 
god indgangsvinkel til kunden. Hvis dine produkter derimod ikke passer helt så godt til 
kunden, er det måske bedst at sige fra på et tidligt stadie, og bruge dit krudt på noget 
andet. 
Som Søren sagde, så er det vigtigt at kende kundernes behov inden man sætter en 
produktion i gang, og her henviste han til et eksempel med Nokia contra Apple. Apple 
undersøgte hvad kunderne ønskede medens Nokia jo var de store, og de troede at de 
var dem der viste hvad kunderne havde behov for, og udfaldet af denne konkurrence 
kender vist alle. 
En af de ting der blev slået på var manglende planer. Hvorfor mangler der planer? 
Det skyldes ofte at de fleste sælgere honoreres for deres resultater her og nu og 
mindre på evnen til at udvikle kunderne på lang sigt. 
Søren havde også lavet en potentialepyramide, som han gennemgik, hvor er det 
vigtigt at koncentrere sin indsats, og hvor kan det betale sig at lade være, det er vigtigt 
at man hele tiden har øje for om man har den rigtige kundesammensætning, ligesom 
man skal søge sine nye kunder i det segment hvor man har størst chancer. 
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Den succesfulde sælger rådgiver sig til salget, tænker i processer og ikke 
komponenter er kreativ og positiv, han er også empatisk, og så er han flittig og 
vedholdende. 
 
Vi fik også en gennemgang af 
god spørgeteknik, hvor Søren 
fortalte at man skulle lade 
spørgsmålene gøre arbejdet. 
For at kunne argumentere 
skal du kunne forstå dine 
kunders behov og deres motiv 
for at få behovet dækket. 
Her delte han behov op i to 
ting, nemlig de 
fornuftbetonede behov og de 
følelsesbetonede behov, og 
man skal vide, at kunderne 
ikke køber det som varen er, 
men det som det gør for dem. 

 
Her blev der vist et 3D skema der som Søren Bøtker havde lavet. Det indeholder 3 
elementer: 
Det det er – Det det gør – Det kunden får ud af det 
Igen kom vægten på bordet, idet det var vigtigt at man fandt ligevægten med på den 
ene side prisen og på den anden side behov, firma, sælger og produkt. 
 
En meget vigtig ting man skulle spørge sig selv om, var planlægger du din succes 
eller prøver du på at undgå fiasko? 
Resultater skabes ikke af tilfældigheder men Færdigheder x Indsatser = Resultater. 
 
Søren sluttede sit indlæg med at konstatere at den der ønskede sig succes havde 
gjort sig følgende klart: 
 
• Hvad er succeskriterierne? 
• Er forudsætningerne til stede? 
• Hvilken indsats kræver det at få succes? 
• Har de involverede den rigtige indstilling?  
• Er jeg parat til at lave et fravalg? 

 
Og så sagde Søren Bøtker at succes skabes af 12 % viden og færdighed og af 88 % 
mental indstilling.  
Langt de fleste overser succes fordi det er iklædt overalls og kræver hårdt arbejde. 
 
Med disse ord sluttede søren sit indlæg, og der var tid for nogle enkelte spørgsmål til 
Søren inden der var kaffe.  
Man kan se alle de slides Søren brugte på vores hjemmeside under medlemsdelen og 
slides fra medlemsmøder. 
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7 ”Nyt om CE-mærkning på el-området, for tavlebyggere” indlæg ved Direktør 
Hans Morten Henriksen fra Maskinsikkerhed 

 
 Sidste punkt på dagens orden var et kort indlæg omkring den nye CE mærkning og 

andre nye ting for tavlebyggere.  
 Her havde vi fået Hans Morten Henriksen fra maskinsikkerhed til meget kort at 

fortælle om emnet. 
 Efter en indledning hvor Hans Morten fortalte lidt om Maskinsikkerhed og sig selv, gik 

han over til at fortælle om hvor det var han som konsulent tjente rigtig mange penge. 
 Et af de steder han tjener penge er ved at rydde op efter tavlefabrikanter der ikke kan 

styre udenom ansvar, ikke kan læse udbud og kontrakter, der ikke kan sige nej til en 
opgave, og mange andre ting man som tavlebygger ikke vidste noget om. 

 Hans Morten kom også ind på hvem der var myndighed for de forskellige tavletyper, 
og fortalte at de på dagen var et år siden at alle CE mærkede tavler skulle have en 
skriftlig risikovurdering. 

  

 

De rigtig mange nye direktiver der var kommet de 
sidste par år, blev også vist inden Hans Morten 
fortalte om de væsentligste nyheder i direktiverne, 
hvilket var risikovurdering, og sammen med 
risikovurderingen skulle man også være 
opmærksom på sporbarhed af sine produkter hvis 
en tilbagekaldelse blev aktuel. 
Der var krav til sprogbrug i brugsanvisninger 
ligesom man skulle være opmærksom på sin 
risikovurdering af måleudstyr. 
Der stilles skrappere krav til alle i handelsleddet, 
det være sig fabrikanter, importører og distributører, 
hvor sidstnævnte kunne være grossister,  

 forhandlere og tavlebyggere, men ikke el-installatører, de var holdt udenfor dette 
punkt, hvilket er godt at vide som tavlebygger. 

 Hans Morten kom ind på de forskellige pligter der var for den enkelte distributør. 
Herefter var der lidt om husholdningsmaskiner som ikke var så interessant for os. 

 
 Der var også noget om den nye måde at håndtere L-aus arbejde på. Nu er det ikke 

længere nødvendigt at have folk på L-aus kursus en gang om året, man skal blot som 
arbejdsgiver sørge for fornøden uddannelse af sine folk. 

 Vi fik også noget at vide omkring nødstop og sikkerhedskredse, hvor Hans Morten 
sagde at der var uoverensstemmelse den nye EN 60204 og ISO 13850, det fik vi en 
længere forklaring på hvorfor, samt hvad man fra Dansk side havde gjort for at få 
ændret.   

 Hans Morten var også omkring EN 61439 og EN 60204 hvor måtte man bruge hvilken 
norm indtil den nye EN60204-1 2016 var blevet godkendt, der var her nogle særlige 
overgangsordninger indenfor EU og udenfor. 
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 Som en afslutning på sit korte indlæg, som naturligvis kun var ment som en 
appetitvækker til de nye normer, omtalte Hans Morten den nye EN 602104-1 2016, 
som forventes snart at træde i kraft. 

 Her anbefalede han at man som tavlebygger tog det meget roligt, idet de fleste forslag 
om drastiske ændringer var taget af bordet, og efter den endelige godkendelse, 
formentlig i løbet af 2017, vil der formentlig være en 3-årig overgangsperiode. 

 
 Vi hørte også lidt om mærkning af tavler, lidt om styrekredse, både med og uden 

kabel, inden Hans Morten sluttede med at fortælle hvad de fra maskinsikkerhed kunne 
være behjælpelig med hvis man som tavlebygger havde problemer. 

 
 Du kan naturligvis se alle de slides som Hans Morten anvendte ved at gå ind på 

foreningens hjemmeside under medlemsdelen og her finde slides fra medlemsmøder. 
 
 Vores direktør takker Hans Morten Henriksen for et fint indlæg, og overrakte ham en 

vingave som tak. 
  
 

 
Efter disse indlæg slutte Direktøren dagen af med at takke Lemvigh Müller A/S for et 
glimrende arrangement i dejlige lokaler, samt takke deltagerne for god ro og orden 
under mødet, og sluttelig ønskede han alle deltagerne god tur hjem. 

 
 
 
 
 
 
 
  Referent 

Søren Rasmussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 15 

Forårsmøde 2017 

Deltagerliste DETF årsmøde den 20. april 2017 
 
 

Firma    Deltager                Dag     
ABB A/S Jan Barkholt X  

AE-Partner Michael Holm X  

A/S Løgstrup Steel Bjørn Kallenbach X  

A/S Løgstrup Steel Erik Søgaard X  

Automatic Syd A/S Søren Juul Nielsen X  

Automatic Syd A/S Finn Nissen X Afbud 

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 Jesper Fristrup X  

Cubic Modulsystem A/S Preben Lund X  

Dania Electric A/S John Kynde X  

Dania Electric A/S John Fly X  

Daniit A/S Jens Meier X  

Daniit A/S Rene Møller X  

Desitek A/S Kim Hafjall X  

Desitek A/S Tom Larsen X  

Eaton Claus Blicher X  

Eegholm A/S Bjarne Larsen X  

Eegholm A/S Erling Ewers X Afbud 

Eldon Rene Isager X  

Eldon Lau Nymark X  

Elsteel A/S Lars Thestesen X  

El-Ta A/S Carsten Christensen X  

Elogic Systems A/S Lars Christensen X  

Elogic Systems A/S Ole Bjerregaard X  

Fibox Ole Lessel X  

FJH Automatic  Flemming Hansen X  

Fleks Tavler A/S Lars Christensen X  

Fyns Tavle Teknik Ole Andersen X  

Innotek A/S Kim Holm X Afbud 

Je|elkas A/S Jørgen Clausen X  

Je|elkas A/S Frank Müntzberg X  

MTO Electric A/S Michael Johansen X  

MTO Electric A/S Dennis Lorenzen X  

Niko-Servodan A/S Søren Sørensen X  

NKT Cables Michael B. Christensen X  

Nordtec Optomatic A/S Christian Sørensen X Afbud 

Nordtec Optomatic A/S Preben Jacobsen X  

Omron Electronics A/S Torben Friløw X  

Phoenix Contact A/S Henning Lippert X  

Phoenix Contact A/S Chris Damsgaard X  

Pro-Automatic A/S Michael Schrøder X  

Rockwell Automation A/S Jesper Andersen X  

Schneider Electric A/S Martin H Jensen X  

Schneider Electric A/S Dennis Frederiksen X  

Schneider Electric A/S Jan Kaas X  

Siemens A/S Stefan Perch-Nielsen X  

Soft og Teknik A/S Jens Chr. Kristiansen X  
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Solar A/S Lars Sørensen X  

Solar A/S Peter B. Larsen X  

Solar A/S Peter Vesth Jensen X  

SystemTeknik A/S Henrik Pilgaard X  

Technodan Industri Control A/S Torben K. Madsen X Afbud 

Thy El-Teknik ApS Anders Jensen Søe X Afbud 

Trimatic Automation A/S Claus Sørensen X  

Titech Electric A/S Ulrik Juul X Afbud 

Titech Electric A/S Jesper Steenstrup X  

Tricon A/S Jørn Lund X  

Tricon A/S Stephen Høj X  

Vanpee A/S Jim Gade X  

Weidmüller Danmark Peter Oppelstrup X  

Weidmüller Danmark Martin Larsen X  

    

    

    

    

    

    

    

    

Lemvigh Müller A/S Henrik Lykke Lilleholt X  

Lemvigh Müller A/S Thomas Thestrup X  

Lemvigh Müller A/S Henrik Jørgensen X  

Lemvigh Müller A/S Henrik Lakmann X  

    

    

    

    

    

    

    

Maskinsikkerhed A/S Hans Morten Henriksen X  

Aktiv Proces Søren Bøtker Pedersen X  

Dansk El Tavle Forening Søren Rasmussen X  

    

Deltagerantal Totalt tilmeldt 70  

 
Der er tilmeldt 70 deltagere. Med 7 afbud blev vi t alt 63 

 


