Formandens beretning for 2013
2013 var endnu et godt år for DAu, hvor vi opnåede flere flotte resultater. Som forening er vi i
vækst, og vi glæder os over den store opbakning til vores aktiviteter. I medielandskabet er vi
blevet langt mere synlige, og DAu har spillet en væsentlig aktie i holdningsskiftet i den offentlige
debat, hvor det ikke længere er kontroversielt at ønske øgede investeringer i automation og r obotter.
DAu’s aktiviteter i 2013
Som udgangspunkt afholder DAu 4 årlige konferencer. Det gjorde vi også i 2013, hvor vi afholdte følgende 4 konferencer:
- Industriel IT-sikkerhed: Hvordan sikrer du din produktion mod trusler? (den 7. marts hos Rambøll)
- Udnytter du dine instrumenter aktivt til at optimere din produ ktion? (den 12. juni hos DI)
- Agilt MES med smarte it-byggeklodser (den 23. september hos Novo Nordisk)
- Få dit robotprojekt op af skuffen (den 3. december hos Syddanske Forskerparker)
Heldigvis var der stor interesse for vores konferencer , hvor vi præsenterede en lang række førende danske og internationale eksperter. Samlet set havde vi 330 deltagere til de 4 konferencer. Evalueringerne viste stor tilfredshed med alle konferencer - både med det faglige indhold
og form. Konferencerne har bidraget til masser af inspiration, netværk og værdifuld erfaringsudveksling. De mange deltagere har også været godt for vores økonomi, som budgetterer med de
overskud fra vores konferencer.
DAu’s årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt i forbindelse med konferencen den 7. marts
hos Rambøll, 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. Vi tilstræber at skabe tematisk sammenhæng i det enkelte DAu -blad og den
aktuelle konference.
Øget synlighed og debat
Vi bestræber os løbende på at blive mere synlige og skabe større opmærksom hed omkring automation og industriel IT. Vores LinkedIn-gruppe har allerede rundet 900 medlemmer, og der
kommet gang i forskellige diskussioner i vores gruppe.
Derudover har jeg som formand for DAu startet en ny blog om automation og industriel it hos
Ingeniøren. Herved når vi ud til mange nye læsere, som endnu ikke har knyttet sig til DAu.
Vores hjemmeside har fået endnu et facelift og fremstår indbydende, overskuelig og opdateret.
Vi har endvidere lanceret en præsentationsfilm af DAu, som også ligger på vores hjemmeside.
Samarbejde med DI
Derudover samarbejdede vi med sekretariatet for DI’s produktivitetspanel, hvor vi gav input til
analyser og forslag til at fremme investeringer i it og automation. Vi er efterfølgende blevet inviteret til at udvikle en spørgeramme til et webbaseret self assesment værktøj om a utomatiseret
produktion, som DI vil lancere til sommer.

DAus udvalg
Vores uddannelsesudvalg har igangsat spændende projekter og har intensiveret samarbejdet
med blandet DTU og andre uddannelsesinstitutioner. I forlængelse heraf udsteder vi blandt andet 10 fribilletter til studerende ved vores konferencer.
Safety ERFA-gruppen, medieudvalget og de forskellige ad hoc konferenceudvalg er ligeledes
velfungerende. Dog er vi altid interesseret i flere kvikke hoveder og arbejdsomme hænder til at
løfte opgaverne i vores udvalg.
Økonomi
Per Thyme, som er vores konstituerede kasserer. vil senere gennemgå regnskabet for 2013.
Jeg tør dog godt afsløre, at det igen lykkedes os igen at skabe et positivt resultat på den økonomiske bundlinje for DAu. Det flotte resultatet skyldes primært, at vi havde et særdeles vellykket konferenceår. Overskuddet 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.
Medlemsudvikling
DAu er fortsat i fremdrift og heldigvis er der flere virksomheder, som engagerer sig i DAu. Fø lgende virksomheder har i løbet af 2013 valgt at knytte sig til DAu som enten medlem eller
abonnent:
-

3Tech Automation A/S
Advanced Manufacturing Solutions ApS
AN Group A/S
AVS Danmark A/S
Beijer Electronics A/S
DI-Teknik
Ezenta A/S
GreyLogix Danmark
KEA
NIRAS A/S
Technodan Industrial Controls A/S
Trellebrog SSH A/S
VELUX A/S

Den gode tendens er heldigvis fortsat i 2014 flere nye indmeldelser. 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
gå-på-mod og nye idéer til de nye aktiviteter i fremtiden.
Jeg vil også gerne rette en tak til sekretariatsbetjeningen fra DI ITEK. 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 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
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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
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