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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde:   
________________________________________________________________________ 

 

22. marts 2022 

Mandag den 14. marts kl.  10.00 – 14.00 
Sted: Better Energy, Gammel Kongevej 60, 14th floor, 1850 Frederiksberg 

 

Deltagere:   Ansvarsområde: 

Bent Cramer (BC) Landsformand 
Peter Andersen Formand  

København - Sjællands Sektion 
Preben K. Sørensen Næstformand 

København - Sjællands Sektion 
Søren Poulsen Formand 

Nordjysk Sektion 
Frank Møller Johansen Næstformand  

Nordjysk sektion 
Jørgen Heine Rasmussen Formand  

Sydjysk Sektion  
(deltog fra 14-18) 

Rene Kjemtrup (RCK) Generalsekretær 
  

Afbud: Jydsk sektion: Steffen Lind Kristensen 
Fynsk sektion: Jørn Jørgensen, Michael Janus 
Nordjysk sektion:  
Sydjysk sektion: Mogens Nielsen. 

Formål:  Hovedbestyrelsesmøde nr. 693 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden  
2. Hovedforeningens reviderede regnskab 2021 
    (Regnskabet fremsendes inden mødet) 
3. Budget og kontingent 2022 
    (Budgetter fremsendes inden mødet. Der lægges op til at fastholde kontingentet på 550 kr.) 
4. Orientering fra sekretariatet 

Status ny hjemmeside 
5. Orientering strateginotat 
6. Næste møde: Torsdag den 22. september 2022, sted Better Energy Holstebro 
7. Eventuelt 
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1. Velkomst ved formanden 

BC bød alle velkommen.  
Det er en spændende tid foreningen går i møde. Vi har på baggrund af strategidagen i januar 
udarbejdet et strateginotat. Notatet skal efterfølgende omsættes til simple målbare punkter. 
Strategiplanen går til og med 2025. På den tid skulle vi meget gerne have vendt den negative 
medlemsudvikling i foreningen. 
 
Der er ingen tvivl om, at vi alle skal gøre en aktiv indsats for at det vil kunne lade sig gøre. Det 
gælder også i de enkelte sektioner.  
 
Vi har allerede sat en række tiltag i gang. Ny hjemmeside, skabeloner til hjælp for sektionerne og ny 
måde at afholde medlemsarrangementer på. Alt sammen noget som RCK vil orientere om. Vi vil 
senere på dette møde blive præsenteret for den nye hjemmeside.  
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2. Hovedforeningens reviderede regnskab 2021 
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RCK gennemgik regnskabet, han har dog ikke selv haft aktiv andel i regnskabet. Der var spørgsmål til 
den øgede udgift til generalsekretærfunktionen. Hertil svarede Bent Cramer at der på tidligere 
bestyrelsesmøder var besluttet at RCK skulle bidrage i 2021 i en overgangsperiode, hvor både Anders 
og René var aktive i foreningen. Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet 2021. Regnskabet blev 
godkendt af bestyrelsen. 
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3. Budget og kontingent 2022 
 

RCK fremlagde budget for 2022 
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Budgettet blev godkendt, uden kommentarer. 

Det blev besluttet at kontingentet fortsætter som det er i indeværende år. Men at vi skal arbejde på en 
ny struktur, der kan træde i kraft fra næste år. 

 

4. Orientering fra sekretariatet 

* Fokusområdet i 2022 

* Hjemmesiden 

* Medlemsdata 

* Fakturering 

* Synliggørelse af foreningen 

* Linkedin, Facebook & Supplysiderne 

* Strategiplan 2025 

* Deltagelse i bestyrelsesmøde Sektion Nordjylland 
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* Kontingent 2023 

* Fællesmøde 13. oktober i København 

Fællesmøde/strategidag 12. januar 2023 

Hjemmesiden: 

Hjemmesiden blev præsenteret af udvikler Christian Toft Bach. Christian forklarede overordnet 
tankerne bag designet og opbygningen af siden. Siden blev på mødet vist så detaljeret som muligt, da 
den på daværende tidspunkt, ikke var helt færdig. Den gamle hjemmeside kommer til at ligge på den 
nye hjemmeside, under login siderne. Der bliver tre niveauer af login. En for alm. Medlemmer, en for 
sektionsbestyrelserne og en for hovedbestyrelsesmedlemmerne. 

Christian forventede den første udgave lagt ud på nettet indenfor 8-14 dage. Umiddelbart derefter vil 
RCK begynde fakturering af medlemmerne. 

Medlemsdata: 

I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside, vil vi bede alle om at opdatere deres 
medlemsdata på siden. På den måde får vi opdateret alle medlemsoplysningerne én gang for alle. Dog 
forventes det, at der vil være en del, der ikke får opdateret deres medlemsdata. Der opfordres til at 
man på lokale arrangementer minder alle om vigtigheden af at få opdateret sine medlemsdata. Det må 
vi tage efterfølgende. Medlemsdata vil efterfølgende blive tilgængelige for foreningens medlemmer. 
For på den måde at sikre optimal udnyttelse af medlemskabet af DKEF. 

Fakturering: 

Så snart hjemmesiden er på plads, vil RCK påbegynde fakturering af alle medlemmerne. Det forventes 
at der bliver et stort arbejde op til med opdatering af adm. System. Men også efterfølgende med 
opdateringer fra medlemmerne. 

Synliggørelse af foreningen 

Vi vil synliggøre foreningen på Linkedin, facebook og Supplysiderne. Udrulningen vil blive koordineret 
med den nye markedsføringsgruppe, hvor nu CUBIC og Better Energy har tilbudt personale til at guide 
og hjælpe. Det blev besluttet at vi prøver at gå efter at have en linkedinprofil til foreningen og en 
facebook profil. Ikke som i dag, hvor der er en linkedinprofil for hver sektion og en for hele landet. 

Deltagelse i bestyrelsesmøde Sektion Nordjylland 

RCK deltog i bestyrelsesmøde i Nordjysk sektion(deltog online). Det var godt for RCK, at få indblik i det 
lokale arbejde. Samtidig bidrog RCK med forklaringer på status på hjemmeside og øvrige aktiviteter på 
landsplan. 

RCK stiller sig gerne til rådighed for foreningens øvrige sektioner 

Kontingent 2023 

Vi vil arbejde med forskellige modeller for kontingentændringer til 2023. De forskellige modeller vil 
blive fremlagt på det kommende bestyrelsesmøde i september. 
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Fællesmøde 13. oktober. 

Den 13. oktober 2022. Her afholder alle sektioner eget lokalt arrangement, med 
virksomhedsbesøg i traditionel stand. Som noget nyt prøver vi at invitere en ekstern til at deltage på et 
af møderne lokalt. Denne gang bliver det København der får en gæst. RCK vil være tilstede og sikre 
streaming til de øvrige sektioner. På mødet blev det foreslået at vi starter indlægget med Jørgen S. 
Christensen (Forsknings- og teknologidirektør, Dansk Energi) kl. 19.30 fremfor 19.00. (Det er OK og 
aftalt med Jørgen S. Christensen. 

Fællesmøde/strategidag 12. januar 2023 

Der blev foreslået at vi allerede nu sætter en ny dato for et fællesmøde. Det accepterede bestyrelsen. 
RCK undersøger de videre muligheder. Det bliver sat i kalenderen den 12. januar 2023. 

5. Strategiplan 2025 

Der er udarbejdet et strateginotat, som nu skal forfines og sættes i drift. Hovedpunkterne går på at få 
forøget antallet af medlemmer. Den omhandler tre hovedpunkter 

1. Medlemmer 
a. Fastholdelse af eksisterende medlemmer 
b. Tilføre nye medlemmer 

2. Hvordan gennemføres det ”Gode” medlemsmøde? 
3. Medlemskontingenter 

 

Der vil blive sat ind for at få ramt de rigtige medlemsgrupperinger, så vi kan få vendt afgangen af 
medlemmer til en forøgelse af medlemmer. 

Det skal gøres ved at synliggøre netværksmuligheder 

6. Næste møde 

Torsdag den 22. september 2022, sted Better Energy Holstebro. Detaljer fremsendes senere. RCK laver 
kalender invitation til mødet. 

7. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt 

 

Formanden rundede mødet af og takkede alle for deres måde at bidrage til en god dag.  

 

Med venlig hilsen 

René Kjemtrup 
Generalsekretær 


