7. marts 2013

Formandens beretning for 2012
2012 var desværre en vanskelig periode for mange af vores medlemmer. Men for DAu som
forening var 2012 et godt år, hvor vi konsoliderede vores drift og havde stor opbakning til
vores aktiviteter. 2012 var også året hvor vi kunne fejre 50 års jubilæum. Det er glædeligt, at
vi kunne fejre denne vigtige milepæl, mens vi har fremdrift og fornyet engagement. For mig
personligt, var 2012 også et særligt år, da det var min første sæson som formand for DAu.
DAu’s aktiviteter i 2012
Som udgangspunkt afholder DAu 4 årlige konferencer. Det gjorde vi også i 2012, hvor vi afholdte
følgende 4 konferencer:
- Er tiden moden for automation i skyen? (den 7. marts hos Haldor Topsøe)
- Fremtidens danske produktionsteknologi (den 14. juni hos DTU)
- Automation og industrielle it projekter (den 28. august hos COWI)
- Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI’er (den 4. december hos Marketenderiet og
FLSmidth)
Heldigvis var der stor interesse for vores konferencer. Samlet set havde vi 320 deltagere til de 4
konferencer. Det har bidraget til masser af inspiration og værdifuld erfaringsudveksling.
Evalueringerne fra konferencerne viser også en gennemgående stor tilfredshed med det faglige
indhold og form. Den store deltagelse har også været godt for DAu’s økonomi, som budgetterer med
de overskud fra vores konferencer.
DAu’s årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt i forbindelse med konferencen den 7. marts hos
Haldor Topsøe og der blev afholdt valg til bestyrelsen og valg af ny formand og næstformand.
DAu-bladet
Vi har som vanligt udgivet 4 eksemplarer af DAu-bladet. Alle på et højt fagligt niveau og med et
indbydende layout. August udgaven var vores jubilæumsnummer, som derfor var udvidet med et
tilbageblik på DAu’s historiske udvikling siden vores stiftelse i 1963.
Vi bestræber os løbende på at blive mere synlige og skabe større opmærksomhed omkring
automation og industriel IT. Vores LinkedIn-gruppe har allerede omkring 750 medlemmer, og der
kommet gang i forskellige diskussioner i vores gruppe.
Ligeledes har vi stor fokus på altid at have en spændende hjemmeside på www.dau.dk
Vores uddannelsesudvalg blev kickstartet i 2012 og har igangsat spændende projekter med blandet
DTU og andre uddannelsesinstitutioner.
Safety ERFA-gruppen, medieudvalget og konferenceudvalgene er ligeledes velfungerende.

Økonomi
Ligesom sidste år et det lykkedes at skabe et positivt resultat på den økonomiske bundlinje for DAu.
Det er vigtigt. Ikke fordi at DAu absolut skal tjene penge, men fordi at det gør det muligt at
iværksætte nye aktiviteter til gavn for DAu’s medlemmer og automationsbranchen som helhed. Hvis
vi skal turde satse på nye aktiviteter, kræver det en fornuftig egenkapital, så vi ikke bringer
foreningens økonomi i fare.
Medlemsudvikling
DAu er i fremdrift og heldigvis er der flere virksomheder, som engagerer sig i DAu.
Følgende virksomheder har inden for det seneste år valgt at knytte sig til DAu som enten medlem
eller abonnent:
- Automatic-Syd A/S
- Automation Lab ApS
- Beijer Electronics ApS
- Dansk Standard
- Delta A/S
- Energinet.DK
- Fibervisions A/S
- i2r Øst ApS
- ManMachine Engineering ApS
- Operator Systems HQ
- Pro-face Northern Europe
- Ezenta A/S
Vi byder de nye medlemmer og abonnenter velkommen og vi glæder os til samarbejdet.
Tak for samarbejde
Personligt vil jeg gerne selv have lov til at sige tak til mine kolleger i DAu’s bestyrelse for et
inspirerende samarbejde. Jeg oplever, at vi har en positiv stemning i bestyrelsen med masser af gåpå-mod og nye idéer til de nye aktiviteter i fremtiden.
2012 var reelt det første ordinære driftsår med sekretariatsbetjening fra DI ITEK. Og det har virker
rigtigt godt. Arbejdsprocesserne er blevet kørt ind, og samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg på
den ene side og sekretariatet på den anden side fungerer smidigt og professionelt. Jeg vil derfor også
rette en tak til sekretariatet for det effektive samarbejde.

Jeg ønsker endvidere at sige tak til vores mange medlemmer og abonnenter for et spændende og
fremgangsrigt år, og jeg ser frem til udbygge vores relationer i det kommende år.
Ligeledes en tak til alle vores øvrige samarbejdspartnere, medier og enkeltpersoner, som har
medvirket til at promovere og styrke foreningen på den ene eller anden måde.
Afslutningsvis en stor opfordring til alle med interesse for automation og industriel it om at støtte op
omkring DAu som forening og ikke mindst vores aktiviteter.
Vær med til at øge kendskabet til DAu i dit professionelle netværk.
Frank Faurholt
Formand for DAu

