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Til medlemmerne af  
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol 
  
 
 
Aarhus den 15. marts 2018 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol 
 

tirsdag den 10. april 2018 kl. 15.30 

hos Teknologisk Institut, Center for Robot- og velfærdsteknologi, Forskerparken 10F, 5230 Odense 

med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3.  Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse 
af kontingent og tilvalgskontingent(er).  

5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 
3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.   

7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.  

8. Valg af revisor (hvert år).  

9.  Eventuelt.  
 
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer; men serviceabonnenter i for-
eningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der kan foruden egen stemme stemmes pr. fuldmagt 
for 2 medlemmer. Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på mail@furn-tech.dk. 
 
Virksomhedsbesøg og frokost 
For interesserede er der arrangeret et virksomhedsbesøg hos: 
Teknologisk Institut, Center for Robot- og velfærdsteknologi, Forskerparken 10F, 5230 Odense. 
 
Program for dagen: 
Kl. 11.00-11:30              Ankomst – kaffe/te og vand   
Kl. 11.30-12.30              Robotoplæg v/Seniorprojektleder Steen Harder Ulrichsen 
Kl. 12.30-13.30              Frokost og networking 
Kl. 13.30-14.15              Rundvisning i Robotcenteret 
Kl. 14.15-14.45              Screening af produkter ift. miljømærkningsordninger - Compliance House 
Kl. 14.45-15.15              EUTR – v/ Michael K. Jakobsen, NEPcon 
Kl. 15.15-15.30              Kaffe/kage  
Kl. 15.30-16.30              Generalforsamling 
 
  



 
Robotoplæg v/Seniorprojektleder Steen Harder Ulrichsen 
”Robotterne og fremtiden”  

1. Kort introduktion til Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi og Center for velfærdstek-
nologi. Hvad arbejder vi med? 

2. Status på robotter i danske produktionsvirksomheder.  
3. En status på robotudviklingen i Danmark, og de muligheder og barrierer, der er ved at automatisere 

en produktionen/administration  
- De nyeste robotter og teknologier - hvad man kan få og hvordan bliver de brugt?  

4. Hvad gør andre danske virksomheder med succes og hvorfor er der virksomheder, der tøver?  
- Succeshistorier fra de virksomheder, der har taget robotterne til sig og som både har øget pro-

duktiviteten, omsætningen og antallet af medarbejdere.  
5. Hvordan har Odense og Fyn opnået succes med etableringen af en national/international robot-

klynge  
6. Den øgede digitalisering  
7. Medarbejderudvikling & kompetenceudvikling i danske virksomheder nu og i fremtiden – hvad skal 

der til og hvilke muligheder er der? 
8. Fremtidens job-perspektiver med perspektivering i forhold til fx førerløse biler – droner og kunstig 

intelligens etc. 
 
Rundvisning 
Turen går rundt i centrets 2 haller, hvor forskellige robotter og teknologier vil blive præsenteret. Vi vil her 
sikre, at der på dagen er én eller flere af robotterne, der er aktivt kørende og at der er andre kollegaer her fra 
stedet, som medvirker på turen rundt.  

- Ved flere end 20 deltagere vil gruppen blive delt i 2 og en ekstra konsulent tilknyttet som rund-
viser.  

 
Screening af produkter ift. miljømærkningsordning 
Furn-tech│Dansk Møbelkontrol har lavet et samarbejde med konsulenthuset Compliance House, som er 
rådgivere i kemi, compliance og miljømærkning bl.a.  
Man kan som medlem af Furn-tech│Dansk Møbelkontrol få screenet sit produkt og vurderet hvad der kræ-
ves for at få det miljømærket. 
Compliance House kommer og fortæller mere om tilbuddet. 
 
EUTR 
Efter at Naturstyrelsen har indgivet politianmeldelse har retten i 2017 udstedt den første bøde på 116.500 
DKK til en møbelvirksomhed i Danmark. Afgørelsen er anket af begge parter – og mens vi venter på den 
endelige konklusion, har Naturstyrelsen besluttet at informere alle træ-importerende virksomheder i Dan-
mark om, at de er omfattet af EUTR og skal etablere en Due Diligence-ordning. 
Michael K. Jakobsen fra NepCON kommer og fortæller hvad du skal gøre, hvis din virksomhed importerer 
træ fra lande udenfor EU. 
 
Vel mødt den 10. april 2018! 
 
Med venlig hilsen 
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL 
 
 
 
Anne Stokvad Madsen, formand for bestyrelsen 

  



 
TILMELDINGSBLANKET 
 
Sendes til sekretariatet på mail@furn-tech.dk 
 
 
Virksomhed:  
 
 

 
Ovenstående tilmelder hermed nedenstående personer til Furn-tech│Dansk Møbelkontrol’s ordinære gene-
ralforsamling tirsdag, den 10. april 2018. 
 
  
     JA NEJ 
Nedennævnte deltager i: 
 
Navn(e): 
   
 
   
 
   
 

Kl. 11.30-12.30              Robotoplæg v/Seniorprojektleder Steen Harder Ulrichsen     
 

Kl. 12.30-13.30              Frokost og networking      
 

Kl. 13.30-14.15              Rundvisning i Robotcenteret      
 

Kl. 14.15-14.45              Screening af produkter ift. Miljømærkningsordninger     
 

Kl. 14.45-15.15              EUTR – v/ Michael K. Jakobsen, NEPcon     
 

Kl. 14.15-14.45              Kl. 15.30-16.30              Generalforsamling     
 
 

Er desværre forhindret:       
 
  
Tilmelding så snart som muligt og senest den 03. april 2018.  
 
Bemærk: 
Bilag til den ordinære generalforsamling, herunder årsrapport 2017 mv. vil være tilgængelig på foreningens 
hjemmeside. 
 
Hjemmesiden finder du hér: www.furn-tech.dk 
 

http://www.furn-tech.dk/

