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Referat fra den 98. generalforsamling 
 

15. juni 2022, kl. 16:00 afholdt ved  
 

Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia 
 
 
 
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 2021.  

Henrik Damgaard Hansen indledte med: Nu er vi fritaget for bekymring om mundbind og diverse 

restriktioner, og samtidig har branchen oplevet en god aktivitet gennem længere tid. 

Tidligere kæmpede vi med følgerne af COVID-19, og nu er Ukraine blevet invaderet. Kina har valgt 

en strategi med at holde COVID-19 nede og dermed lukket landet ned. Det giver så os nogle 

udfordringer. Mange mangler varer, og priserne er steget voldsomt. Det sammenholdt med at 

aktivitetsniveauet generelt er højt, står mange med udfordringer i at kunne levere. Vi håber på 

bedring. 

 



 

 

2 

 

Foreningen er stadig under forandring. Vi bliver færre medlemmer, da mange firmaer bliver slået 

sammen / opkøbt. Vi er for nuværende 26 aktive og 4 passive medlemmer. Det gør som 

udgangspunkt ikke noget, at vi bliver færre medlemsfirmaer med hensyn til antallet af aktive 

elektromekanikere, men det kan på sigt sætte foreningen under et økonomisk pres. Bestyrelsen 

holder fokus på, at vi kan tilgodese medlemmerne, med de midler, der er til rådighed. 

 

Foreningen vil gerne tilbyde medlemmerne forskellige aktiviteter, men har grundet COVID-19 ligget 

stille, men nu burde der være mulighed for, at vi kan mødes igen. Henrik Damgaard Hansen 

opfordrede også medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter. 

 

Der er stadig en udfordring omkring skolen. I øjeblikket er der 31 lærlinge totalt i hele landet, det er 

ikke mange, og det kan muligvis være en trussel for vores fremtid. Antallet er oplyst fra Industriens 

Uddannelser I/S, og det omhandler alle, der er under uddannelse til Elektro fagteknikker på alle 

skoler i Danmark.  

Der er ikke lærlinge nok til, at vi som forening kan komme med ønsker eller krav til skolen, omkring 

indhold til undervisningen af vores lærlinge. Er den uddannelse, vi ønsker for vores lærlinge også 

den uddannelse, vores medlemmer efterspørger, når lærlingen er uddannet? Markedet skifter 

konstant, og som der er talt om flere gange i branchen, er vi så mangeartet, at vores ønsker, hver 

især, måske ikke kan indeholdes i det pensum, som skolerne kan tilbyde. 

Ser vi på vores ønske om et vikle-kursus, kan vi ikke stille med så mange lærlinge, at det kan 

afholdes en gang om året. Selvfølgelig skal vi som udgangspunkt se på os selv – har vi lærlinge 

nok. Tager alle firmaer del i uddannelsen af de unge mennesker? Henrik Damgaard Hansen har 

den fornemmelse, at bestyrelsen til tider sidder og ser ind i et billede af uddannelsen, som er løbet 

fra os, muligvis fordi vi ikke som branche har fælles fodslag om, hvordan nutidens og fremtidens 

ønsker til lærlinge ser ud. Det er noget bestyrelsen kigger på i den nærmeste fremtid. Det kan 

muligvis munde ud i en problemstilling, som vi tidligere har set på – udvikling eller afvikling, som vi 

gerne vil involvere alle medlemmerne til at tage stilling til. 

 

Diverse møder afholdt i det forgangene år: 

4 Bestyrelsesmøder 

• 22. april 2021  

• 11. juni 2021  

• 17. september 

• 17. november 
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1 Kredsmøde 

• 17. november - Afholdt ved Syddansk Erhvervsskole 

 

Generalforsamling 

• 17. september - Afholdt ved Hotel Comwell Kellers Park i Børkop 

 

Sluttelig takkede Henrik Damgaard Hansen sekretariat DDV og medlemmerne af bestyrelsen. Det 

er altid en fornøjelse at deltage i møderne, hvor der ofte er nogle saglige diskussioner om de 

problemstillinger virksomheder stilles over for.  

En stor tak gik til Frank der havde valgt at stoppe i bestyrelsen. Frank har haft en stor andel i det 

der er foregået i bestyrelsen gennem de senere år, både i hans virke som formand, men også med 

kontakten til de ”bonede gulve”. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse: 

Lars Sanderhoff, Kasseren, fremlagde regnskabet for 2021, og han sagde bl.a.: 

Resultatet efter skat  -11.742 

Egenkapital overført til 2022 285.496 

 

Årsregnskabet blev godkendt. 

 

4. Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år: 

Lars Sanderhoff fra bestyrelsen fremlagde budgetforslaget for 2022, og han sagde bl.a. følgende: 

Dækningsbidrag  163.800,00 

Indtjeningsbidrag  138.100,00 

Resultat før renter  50.100,00 

 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingent satser: 

• Mindre end 4 ansatte pris 2700 kr. 

• Mere end 3 ansatte pris 7000 kr. 

• Passiv 600 kr. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Der var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

➢ Henrik Damgaard Hansen, Aalestrup Elektro ApS - Modtog genvalg 

➢ Frank Johansen, Electro Care ApS - Genopstillede ikke 
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Henrik Damgaard Hansen blev enstemmigt genvalgt. 

Bestyrelsen foreslog valg af bestyrelsesmedlem: 

➢ Henrik Hulstrøm, Electro Care ApS, Slagelse 
 

Henrik Hulstrøm, Electro Care ApS, Slagelse blev valgt. 
 

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: 

➢ Kaj Leth, Midtjydsk Elektro A/S – Genopstillede ikke 
 

Revisor Lis Møller, Elektro Experten APS var ikke på valg i år. 

 

Bestyrelsen foreslog valg af revisor: 

➢ Frank Johansen, Electro Care APS 
 

Frank Johansen, Electro Care APS blev valgt. 
 

7. Indkomne forslag 

Ændre navn til: 
Repamotor Brancheforeningen for Elektroteknik & Automatik, ved at sætte Repamotor logoet foran 

det nuværende logo. 

 

Årsag: Så ved man, hvad det er og stadig det lidt nye look. 

Logo/nåle/dirigentklokke/stander kan så fortsat bruges. 

 

Bemærkninger til forslaget: 

Det gamle logo er meget gammeldags. 

Vi reparerer ikke kun motorer. 

Vi skal også forny os. 

Det nye navn dækker bedre end Repamotor. 

Der blev forslået at nedsætte et udvalg, som kan lave noget i forbindelse med vores 100-års 

jubilæum, hvor måske at logoet og navnet kan indgå. 
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Det vil ikke give flere kunder for os, men vil kun betyde noget for os selv, som har de gamle 

følelser. 

Vi burde have nogle unge mennesker med til at bestemme, hvad vi skal hedde, for at vide hvad er 

det egentlig der sælger for dem. 

 

Der er forslag om, at vi evt. skal have noget på TV i forbindelse med 100-års jubilæet. 

Der blev ikke noget besluttet, men folk kan gå i tænkeboks. 

 
8. Eventuelt 

Arne Ohlsen foreslår at man holder generalforsamling i flere timer, så der er mere tid til at 

netværke. 

René Emsins beder om forslag til arrangementer og generelt input. 

Der blev igen opfordret til at ansætte lærlinge. 

Henrik Damgaard Hansen vil forslå, at vi kontakter forskellige skoler og forhører os, hvad de kan 

tilbyde vores lærlinge. 

Der skal gøres noget mere for at sælge branchen, så vi kan få lærlinge ansat. 

Vi skal ud og promoverer os selv på skolerne for at gøre os interessant. 

Vi bør tage et emne op omkring ISO og grønenergi i vores forening, så vi kan blive klædt lidt på. 

Rikke Lassen skal sende nyhedsmail ud omkring foreningens Facebook side for 

Lærlingenetværket, så vi kan få flere med. 

 

Henrik Damgaard Hansen takkede for god ro og orden. 

 

 

         Referent, Rikke Lassen                                 Dennis Sørensen, Elektro Performance as 

               
_____________________________________      ________________________________________ 

             


