Referat fra den 97. generalforsamling
17. september 2021, kl. 15:00 afholdt ved
Hotel Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

DAGSORDEN:

Pkt. 1:

Valg af dirigent

Pkt. 2:

Formandens beretning

Pkt. 3:

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Pkt. 4:

Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Pkt. 5:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Pkt. 6:

Valg af revisor

Pkt. 7:

Indkomne forslag

Pkt. 8:

Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Formand Henrik Damgaard Hansen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Dennis
Sørensen fra Electro Performance as som dirigent for generalforsamlingen. Dennis Sørensen blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt med
de varslede 21 dage, og at dagsordenen samt den reviderede årsrapport var fremsendt inden 8
dage før mødet.

2. Formandens beretning:
Herefter gav Dennis Sørensen ordet til formanden for beretning af året 2020.

Henrik Damgaard Hansen indledte med:
”Det har været et underligt år i Elektroteknik & Automatik”. Foreningen har været lidt på standby,
og medlemmer har hver især passet sig selv og deres virksomhed.
Det har været meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan de er blevet påvirket af
nedlukningen af Danmark i Corona tiden. Nogen har stort set ikke mærket noget, og andre har
næsten været helt i dvale.
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Det giver blot et udtryk for, hvor forskellige virksomhederne er, og sammensætningen af de
kunder, der betjenes. Forhåbentligt er vi på vej mod lysere tider, så vi kan komme ind i den
normale rytme igen.
Vi oplever desværre stadig, at vi bliver færre medlemsvirksomheder. Der er nu 26 aktive og 4
passive medlemmer. Der er en tendens til, at firmaer bliver lagt sammen, hvilket naturligvis giver
færre medlemsfirmaer men ikke nødvendigvis færre aktive.
Det er bekymrende, at vi ikke kan ”tiltrække” flere – såvel medlemsvirksomheder som lærlinge.
Udviklingen skal vendes, og ellers bliver det svært at se ind i fremtiden for branchen.
Nu er der 36 lærlinge i gang, hvilket er ok taget i betragtning af, at der ikke er mange som har haft
mod til at gå ind i erhvervs faglige uddannelser i Corona tiden med udsigt til hjemmeundervisning.
Der er uforandret sponsorer, men vi vil gerne have flere, så hvis der er nogen, som har nogle
kontakter så sig endelig til.
Det seneste år er der afholdt 4 bestyrelsesmøder. 26. august var der generalforsamling i
Fredericia, og derudover er der afholdt 3 møder.
Der er ikke afholdt tema- og kredsmøder samt lærlingetræf, da det ikke har været muligt at samle
flere til arrangementer som følge af forsamlingsforbud.
Henrik Damgaard Hansen afsluttede med, at takke DDV for gode samarbejde samt tak til
bestyrelsen for den opbagning og det samarbejde der har været i det forgangne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse:
Lars Sanderhoff, Kasseren, fremlagde regnskabet for 2020, og han sagde bl.a.:
Resultatet efter skat
Egenkapital overført til 2021

87.087
297.238

Årsregnskabet blev godkendt.

4. Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år:
Lars Sanderhoff fra bestyrelsen fremlagde budgetforslaget for 2021, og han sagde bl.a. følgende:
Dækningsbidrag

176.800,00

Indtjeningsbidrag

52.620,00

Resultat for renter

-33.880,00

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingent satser:
•

Mindre end 4 ansatte pris 2700 kr.

•

Mere end 3 ansatte pris 7000 kr.
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•

Passiv 600 kr.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Der var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
➢ Peter Bjerrum, Hoppe & Møldams Elektro ApS - Modtog genvalg
➢ Lars Sanderhoff, Elektro Gruppen A/S - Modtog genvalg
➢ René Emsins, Elektroservice.dk - Modtog genvalg
De blev alle enstemmigt genvalgt.

Følgende suppleanter på valg:
➢ Dennis Sørensen, Electro Performance as - Modtog genvalg
➢ Poul Møller, Elektro Experten APS - Modtog genvalg
De blev begge enstemmigt genvalgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg til revisor:
➢ Anette Jensen, Skjern Elektro ApS – Genopstillede ikke
Revisor Kaj Leth, Midtjydsk Elektro A/S var ikke på valg i år.

Bestyrelsen foreslog valg af revisor:
➢ Lis Møller, Elektro Experten APS
Lis Møller, Elektro Experten APS blev valgt.

7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt
Frank Johansen fortalte, at foreningen har mange penge at gøre med, og ved en tidligere analyse
har det vist sig, at vores medlemmer foretrækker arrangementer, hvor de kan netværke omkring
det faglige. Bestyrelsen vil derfor nu finde nogle interessante arrangementer, som medlemmerne
vil have interesse i.
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For at foreningen kan stå stærkere, når vi er repræsenteret, blev der talt om at samarbejde med en
anden forening som har nogenlunde samme interesser som os. FJ foreslog DAU – Dansk
Automationsselskab som har 125 medlemmer. De fungerer som en selvstændig forening under
Dansk Industri.
Brian Beck Jessen fra Syd Elektro ApS foreslog, at både chef og lærlinge skal inviteres med til
næste lærlingetræf, så man kan få et bedre overblik over hvad der foregår på skolen.
Henrik Damgaard Hansen foreslog, at der skal afholdes et kredsmøde på skolen, så vi får
mulighed for at få en dialog med dem.
Dennis Sørensen foreslog, at vi skal være mere bredt favnende i uddannelsen, men at der bør
være et speciale som hedder ”Elektroteknik og automatik”.
Peter Bjerrum fortalte, at der er ca. 5 uger på skolen, som vi har at gøre godt med.
Dennis Sørensen fortalte, at deres virksomhed har haft stor succes med at have
maskinmesterstuderende i praktik, og i den forbindelse anbefalede han også, at invitere dem med
til lærlingetræf ved Elektroteknik & Automatik.
Der blev talt om lærlinge, som ikke er bogligt stærke men fagligt rigtig dygtige. Her blev der gjort
opmærksom på de gode muligheder skolerne kan tilbyde, hvis der f.eks. er en elev som er
ordblind.
Arne Ohlsen foreslog, at hver virksomhed skal registreres i en database. Her skal man bl.a. kunne
slå op hvad hver enkelt medlemsvirksomhed fagligt kan tilbyde.
Kaj Leth og flere andre bekræftede, at de havde hørt rygter om, at skolen skal flyttes til Odense.

Henrik Damgaard Hansen takkede for god ro og orden.

Referent, Rikke Lassen

_____________________________________

Dennis Sørensen, Elektro Performance as

_________________________________________
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