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Referat fra den 95. generalforsamlingen 19. juni 2019, kl. 15:00 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 Peter 

Jensen, Skjern Elektro ApS som dirigent for generalforsamlingen. Peter Jensen 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.  

Rikke Lassen og Peter Bjerrum blev valgt som stemmeoptæller. 

 
 

2. Formandens beretning: 

Herefter gav Peter Jensen ordet til formanden for beretning af året 2018.  

 

Henrik Damgaard Hansen indledte med: 

Det er et år siden vi besluttede at skifte navn, så vi i dag hedder Brancheforeningen Elektroteknik 

& Automatik. Tanken bag det, var at genstarte branchen, og få et navn og et image der kunne 

matche de krav der stilles til branchen i dag. 
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Vi har endnu ikke fundet det middel der skal til for at synliggøre branchen. I bestyrelsen drøftes i 

hvilken retning vi skal bevæge os, og hvilke virkemidler der skal til for at omverden ser branchen 

som en mulig og helst nødvendig samarbejdspartner. Opgaven ligger i, at vi er en meget bredt 

favnene forening, og vores fællesskab til tros, arbejder vi i vidt forskellige arbejdsområder. Det 

udvikler sig heldigvis stadig, og det at vi er så alsidige er en af vores styrker. Vi er bare ikke så 

gode eller stærke til at fortælle andre medlemmer, om de udviklingspotentialer der kan ligge inden 

for vores branche. Det gør at nogle medlemmer arbejder inden for felter, som andre kunne have 

gavn af at have kendskab til. Vi skal styrke samarbejdet på tværs af firmaerne til vores fælles 

bedste. 

 

Vi er i dag 33 aktive medlemmer og 5 passive, og som det ser ud i øjeblikket tror vi ikke, vi bliver 

flere medlemmer. Det tyder på vi bliver færre for flere af vores medlemmer fusionerer. Det er 

selvfølgelig en udfordring rent medlemstalsmæssigt, men vi bliver ikke færre ansatte af den grund. 

Mange af vores kunder ønsker færre leverandører, og det stiller krav til os, om at vi i fremtiden skal 

dække et større fagområde, eller helt nye områder. Det er spændende udfordringer, der gør at vi 

skal være klar til de udfordringer og muligheder der kommer. 

Det der er bekymrende er, at der bliver færre til at opretholde økonomien i foreningen. Skal vi have 

en dygtig forening, der kan varetage medlemmernes interesser, bliver vi nødt til at tilpasse os. Er vi 

store nok til at være en brancheorganisation? Har vi indflydelse de steder vi ønsker? Der er flere 

ting bestyrelsen ser på for at få et billede af, hvad fremtiden bringer os. 

 

Uddannelse: Vi er flyttet til skolen, Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Det er en succes. Vi blev slået 

noget tilbage, da vi startede, idet den skole vi så skulle bygges om. Så i stedet for et velfungerende 

uddannelsessted, har vores lærling det seneste år boet i en gammel bygning, sammen med Arla. 

Det har fungeret, og vi kan nu se den ”nye” skole tager form. Der er bygget helt nyt, og det 

forventes at de nye undervisningslokaler kan indtages i starten af efteråret. Vi planlægger et møde 

på skolen, når den er klar, hvor vi bl.a. skal have en rundvisning. 

Der afholdes ”lærlinge træf” 2 gange om året. Planen er at trække vores lærlinge ud af 

dagligdagen og give dem information om, hvad vi som bestyrelse laver, og hvad vi vil med 

uddannelsen. Vi tager også pulsen på, hvor lærlingene ser os på vej hen. Hvad der rør sig, hvad 

interesserer lærlingene, og hvad vi som branche kan gøre for, at de fortsat ønsker at forblive i 

faget. Der er mange forslag, og nogle af dem vil vi diskutere med skolen, om det kan være muligt 

at sætte på programmet. Naturligvis vil vi fortsat have fokus på vores basale rødder, men vi må 

ikke være blinde for at meget nytænkning kommer gennem de unge, når de snakker sammen på 

skolen. 
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Noget af det alle lærlinge fortæller, er at de bliver udfordret med undervisningen, så de oplever at 

skolen, og ikke mindst lærerne vil dem. Der er undervisning i klassen i hovedparten af tiden og 

materialet bliver tilpasset, så den enkelte ikke føler, at det er spild af tid at være på skolen. 

Vi vil fremover til lærlingetræf, tage emner op som de ikke når i dybden med i det daglige. Senest 

var temaet lejeskader og keramik lejer. 

Lærlingene har givet udtryk for, at de gerne vil ”følges” gennem skoleforløbet. Vi taler med skolen 

om det kan være en mulighed.  

Bestyrelsen opfordrer igen til, at vores medlemmer sender deres lærlinge til Syddansk 

Erhvervsskole under alle skoleophold. Det vil give bedre mulighed for at knytte forbindelser på 

tværs af lærepladserne. 

 

På landsplan er der i dag 42 lærlinge i gang, hvoraf 10 afslutter i 2019. Bestyrelsen anbefaler på 

det kraftigste at alle vores medlemmerne tager lærlinge. Hvis branchen skal føres videre, er det 

nødvendigt at alle bidrager – det styrker både branchen og medlemmernes eget værksted, ved at 

ansætte en lærling der stiller alle de ”dumme” spørgsmål. 

 
Henrik Damgaard Hansen takkede også de 2 sponsorer for deres bidrag.  
 

Der afholdes en del møder, og i år har det været særlig mange pga. af opstart af ny skole, dog er 

det ikke hele bestyrelsen der deltager i alle møderne, men kun de udvalg der har med opgaven at 

gøre. 

 

Henrik Damgaard Hansen opfordrede til, at man deltager i DDVs arrangementer, som bliver 

udsendt sammen med Elektroteknik & Automatiks nyhedsbreve. 

 

Til sidst takkede formanden den øvrige bestyrelse, samt Rikke Lassen og Helle Matthies fra DDV 

for et godt samarbejde. 

 
 

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse: 

Lars Sanderhoff, Kasseren, fremlagde regnskabet for 2018, og han sagde bl.a.: 

Resultatet efter skat  -110.550 

Egenkapital overført til 2019 109.804 

 

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

Lars Sanderhoff fra bestyrelsen fremlagde budgetforslaget for 2019. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats. 

Dækningsbidrag  166.450,00 

Indtjeningsbidrag  76.450,00 

Resultat for renter  -7.550,00 

 

Bestyrelsen foreslog følgende ændring i 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: 

➢ René Emsins, Elektroservice.dk (Modtager genvalg) 
➢ Peter Bjerrum, Hoppe & Møldams Elektro ApS (Modtager genvalg) 
➢ Lars Sanderhoff, Elektro Gruppen A/S (Modtager genvalg) 

 

De blev begge enstemmigt genvalgt. 

 

Følgende suppleanter på valg: 

➢ Dennis Sørensen, Electro Performance as (Modtager genvalg) 
➢ Poul Møller, Elektro Experten APS (Modtager genvalg) 

 

De blev begge enstemmigt genvalgt. 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg til revisor: 

➢ Anette Jensen, Skjern Elektro ApS - Modtager genvalg 

 

Anette Jensen, Skjern Elektro ApS blev genvalgt. 

 

Kaj Leth, Midtjydsk Elektro A/S som er revisor suppleant var ikke på valg i år. 
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7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 
 
8. Eventuelt 

Hvor er vi på vej hen med branchen? 

Der blev spurgt indtil hvordan det går med vores svenske kollega ELR? Frank Johansen fortalte at 

de ingen uddannelse har, men de er medlem af EASA ligesom vi er.  

Skal vi evt. op og undervises af svenskerne, for at lære noget af dem?  

Vi skal være mere åbne over for flere områder, så vi kan servicere flere områder.  

På længere sigt kan el-biler være en mulighed for os.  

Vi skal være åbne overfor at reparere fremfor at udskifte. Information omkring hvad vi kan, skal vi 

være bedre til. 

Måske kan vi samarbejde med Teknik. 

Vi kan også satse noget mere på Maskinmestrenes Foreningen, det er trodsalt en stor del af vores 

kunder. 

Markedsføre os med reparation, vedligeholdelse og miljø. 

Der kan evt. laves et udvalg, hvor nogle af medlemmerne (så det ikke kun er bestyrelsen), kan 

komme med forslag. 

HDH afsluttede med at der udsendes en mail til medlemmerne, hvori de opfordres til at komme 

med forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med.  

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

         Referent, Rikke Lassen                                 Peter Jensen, Skjern Elektro ApS  

 

 


