17. marts 2015

Formandens beretning for 2014
I 2014 fortsatte fremgangen for DAu. Vi voksede som forening, og vi kan glæde os over
den store opbakning til vores aktiviteter. I medielandskabet blev vi mere synlige, og politisk
er automation anerkendt som den vigtigste faktor for at fastholde Danmark som produktionsland.
DAu’s aktiviteter i 2014
DAu afholder traditionelt 4 årlige konferencer. Det gjorde vi også i 2014, hvor vi afholdte
følgende konferencer:
Datamanagement (hos Chr. Hansen)
Energi management (hos Carlsberg)
IT trends i regulerede industrier (hos Biogen Idec)
OT versus IT (hos Novo Nordisk)
Konferencerne holdt højt fagligt niveau med en perlerække af danske og udenlandske eksperter. Samlet set havde vi 340 deltagere til de 4 konferencer. Evalueringerne viste stor
tilfredshed med hver af de 4 konferencer med et samlet evalueringsscore godt 4,2 på en
skala fra 0-5
Konferencerne har bidraget til masser af inspiration, netværk og værdifuld erfaringsudveksling blandt vores medlemmer. Som noget nyt kan op til 10 studerende deltage gratis i vores
konferencer, og det er spændende at se og høre, hvordan de unge oplever vores faglige
og forretningsmæssige udfordringer. De velbesøgte konferencer har endnu en gang holdt
hånden under vores økonomi.
DAu’s årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt i forbindelse med konferencen hos Chr.
Hansen, og der blev afholdt valg til bestyrelsen og valg af ny formand og næstformand.
Folkemøde på Bornholm
DAu var endvidere repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm, hvor vi deltog i arrangementet ”Politiske robotter – udfordringer så det klodser”. Arrangementet satte spot på, at
Danmarks fremtid er afhængig af kreative hjerner, der forstår at udvikle teknologiske løsninger på samfundets udfordringer.
First Lego League
Derudover var DAu blandt hovedsponsorerne bag First Lego Leagues Skandinaviske Finale med deltagelse af 500 skolebørn fordelt på 46 hold, som dystede i programmere legorobotter til at gennemføre forskellige opgaver.
RoboCluster
DAu blev officiel partner i Innovationsnetværket Robocluster i 2014. Formålet med RoboCluster er at samle danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket ønsker at fremme ny viden om robotter og robotteknologi. Forhåbentlig kan vi høste synergi-effekter ved at understøtte hinandens aktiviteter.
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DAu-bladet
Vi har som vanligt udgivet 4 eksemplarer af DAu-bladet. Alle på et højt fagligt niveau og
med et indbydende layout. Der er lagt et stort og dygtigt frivilligt arbejde i disse blade. I
2014 har opgaverne samlet sig om få personer, som har løftet meget. De skal have en
særlig tak for indsatsen, og jeg håber, at vi bliver flere til at løfte opgaverne i 2015.
Øget synlighed og debat
Vi bestræber os løbende på at blive mere synlige og skabe større opmærksomhed omkring
automation og industriel IT. Vores LinkedIn-gruppe har allerede rundet 1000 medlemmer,
og der kommet gang i forskellige diskussioner i vores gruppe.
Som noget nyt har DAu fået en facebook-profil, hvor vi blandt andet kan komme i kontakt
med studerende og andre, som vi ikke løbende har kontakt med.
Derudover har jeg fortsat min blog om automation og industriel it hos Ingeniøren. Den har
ligeledes givet anledning til en del debatter.
DAu leverede en række centrale indspil til DI’s Produktivitetsindsats. Vi gav input til analyser og forslag til, hvordan investeringer i it og automation kunne løftes. Vi har endvidere
været med til at udvikle en spørgeramme til et webbaseret benchmark værktøj – som
blandt andet fokuserer på 4 dimensioner inden for automatiseret produktion – det såkaldte
Teknologiscoreboard.
DAus udvalg
Vores uddannelsesudvalg har intensiveret samarbejdet med blandt andet DTU og andre
uddannelsesinstitutioner. Som eksempel har vi oprettet en oversigt på vores hjemmeside
over kontaktpersoner til projekter og praktik mv. I er alle velkomne til at supplere denne liste.
Safety ERFA-gruppen har blandt andet været styrende for dagens vellykkede konference,
så også her ses tydelige resultater.
Generelt vil jeg dog sige, at vi altid er interesseret i flere kvikke hoveder og arbejdsomme
hænder til at løfte opgaverne i vores udvalg.
Medlemsudvikling
DAu fortsatte medlemsfremgangen i 2014. En del af denne fremgang skyld tes en tyvstart
på ”Tryout 2015”, hvor nye medlemmer helt uden bindinger kan se os an frem til 1. januar
2016. Indtil videre har vi modtaget 40 nye medlemmer eller abonnenter siden 1. januar
2014, hovedparten via Tryout 2015. DAu havde ved udgangen af 2012 godt 80 medlemmer, så vi kan glæde os over den positive udvikling, som styrker vores virke.
Vi byder de mange nye medlemmer og abonnenter velkommen og vi glæder os til samarbejdet.
Vi håber naturligvis også på, at de fleste vil forny deres medlemskab ved udgangen af
2015, når de har lært os bedre at kende.
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Økonomi
Per Thyme, som er vores kasserer, vil senere gennemgå regnskabet for 2014. Jeg tør dog
godt afsløre, at det igen lykkedes os igen at skabe et positivt resultat på den økonomiske
bundlinje for DAu. Igen skyldes det flotte resultatet, at vi havde et særdeles vellykket konferenceår.
Resultatet betyder, at vi nu har konsolideret os med en rigtig fornuftig egenkapital . Vi er
dermed ikke så sårbare, hvis vi igangsætter projekter, som økonomisk ikke er selvbærende. Vi har således opnået et økonomisk råderum, vi ikke har haft i mange år.
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 fortsat har en positiv stemning i bestyrelsen
med masser af gå-på-mod og nye idéer til de nye aktiviteter i fremtiden.
Jeg vil også gerne rette en tak til sekretariatsbetjeningen fra DI ITEK. Samarbejdet mellem
bestyrelse og udvalg på den ene side og sekretariatet på den anden side fungerer fortsat
smidigt og professionelt.
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.
I kan alle bidrage til, at flere får kendskab til DAu og vores virke i jeres professionelle netværk.
Vores fælles mål er jo at fremme automationsinvesteringer i vores virksomheder og derfor
styrke vores konkurrencekraft. Det har vi fortsat behov for i en tid hvor den internationale
konkurrence skærpes dag for dag.

Frank Faurholt
Formand for DAu
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