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Foreningen Furn-tech – ordinær generalforsamling 09. december 2020 

Referat 

Indledningsvis byder formand Lars Andersen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. 
Vi afholder for første gang i foreningens historie generalforsamlingen digitalt. 
En kort gennemgang af deltagerlisten viser, at 4 medlemsvirksomheder (M) og 2 Serviceabonnen-
ter (S) er repræsenteret, og i alt deltager 10 personer.  

Deltagerne er:  
 Anders Juul Eilersen N. Eilersen A/S (M) 

 Lars Andersen Randers+Radius A/S (M) 

 Claus Rasmussen Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S (M) 

 Lars Hansen Teknologisk Instiutut (S) 

 Nicolai de Geir Danmarks Designskole 

 Claus Tapaninen Jensen Holmris-B8 A/S (M) 

 Jesper Thimes Langballe Fritz Hansen A/S (S) 

 Kjeld Bülow Konsulent 

 Henning Frøslev Konsulent 

 Flemming Rost Furn-tech - sekretariatet 

 

1.  Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår som dirigent Lars Andersen, og som referent Flemming Rost.  

Begge vælges med akklamation. 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtæg-
terne og dermed beslutningsdygtig; dog er vedtægternes §9 vedrørende tidspunkt (inden ud-
gangen af april) på grund af Corona-situationen ikke overholdt.  

Dirigenten oplyser, at der ikke er indkommet forslag til behandling under dagsordenens punkt 
5, Behandling af indkomne forslag.  

 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

 Formand Lars Andersen aflægger bestyrelsens beretning, der kortfattet gengives: 

 Lars Andersen indleder: 

Med titel af ”ordinær generalforsamling 2020” er vi samlet her i dag – ikke som vanligt, 
men for første gang i foreningens mere en 60-årige liv – digitalt, via TEAMS. 

Der er ikke meget ”ordinært” over årets 2020 – eller over dagens generalforsamling – 
næste alt er anderledes, og alligevel vil vi gennemføre generalforsamlingen i overens-
stemmelse med vedtægterne, i det omfang, at det er muligt. 



Bestyrelsens beretning dækker ikke et år, men godt og vel 1½ år. Vores sidste ordinære 
generalforsamling blev afholdt den 24. april 2019, hvor Nils Knudsen var vært og hu-
sede os i sin virksomhed Magnus Olesen A/S i Durup. Tak til Nils for hans gæstfrihed, 
og for en interessant rundvisning. Vi afsluttede generalforsamlingen med et besøg hos 
Træmuseet i Oddense, og det var bestemt heller ikke kedeligt! 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvoraf de 
3 første blev afholdt på traditionel vis, mens det seneste – på samme måde som denne 
generalforsamling - blev afholdt via TEAMS. 

Antallet af medlemmer er indtil videre stort set uændret siden sidste generalforsamling 
– enkelte er faldet fra, og nye er kommet til. Når jeg siger ”indtil videre”, så er det fordi 
vi står til at miste 8 medlemmer ved årsskiftet. Størstedelen af de 8 medlemmer, der 
forlader os til årsskiftet, var tilsluttet foreningens kollektive Erhvervs- og produktan-
svarsforsikring, som vi desværre ikke længere kan tilbyde vores medlemmer – mere 
herom senere. 

 

AKTIVITETER 

Foreningens aktiviteter er herudover uændrede.  

Dansk Standards udvalg for møbler S-256, der har ”vores egen” Kjeld Bülow som for-
mand, varetager branchens interesser indenfor standardiseringsområdet i det omfang 
ressourcerne tillader det.  

Vi har gennem nogen tid haft fokus på at sikre et generationsskifte på formandsposten 
i S-256, og på pladsen som frontfigur for det danske arbejde med standardisering. Det 
er derfor glædeligt at kunne orientere jer om, at vi med Claus Tapaninen Jensen fra 
Holmris-B8 A/S har aftalt en hensigtserklæring om, at Claus i en løbende proces over 
de næste 3 år – først supplerer og måske senere direkte erstatter Kjeld Bülow på denne 
for os så vigtige post. 

Claus Tapaninen Jensen kender de fleste af jer i forvejen. Han har været i branchen i 
adskillige år, senest fra sit virke hos Kompan A/S. Og Claus har både stor interesse for 
og ganske betydeligt indblik i standardiseringsarbejdet, og vi ser som bestyrelse frem 
til det udvidede samarbejde med Claus. 

Når jeg er færdig med bestyrelsens beretning, vil jeg give ordet til Kjeld Bülow, der vil 
aflægge beretning for standardiseringsarbejdet.  

Dansk Møbelkontrol er fortsat én af foreningens hovedhjørnestene, og hér fortsætter 
vi det mangeårige og gode samarbejde med konsulenterne Henning Frøslev, Kjeld Bü-
low, Thorvald Horup, og for så vidt også med Bent M. Jepsen, der dog ikke har været i 
aktion for foreningen gennemlængere tid. 

Glædeligt er det også, at vi i år kan byde velkommen til en ny konsulent, nemlig Fabrice 
Knecht. Fabrice er ingeniør og arkitekt – og er kendt af mange i møbelbranchen. 

Fabrice er oprindeligt fra den tyske del af Schweiz, men har siden 2001 været bosat i 
Odense, Danmark, hvor han driver virksomheden Creative Engineering APS. 

Fabrice har i mange år beskæftiget sig med produktudvikling og har med sin brede 
uddannelsesmæssige baggrund rige muligheder for at hjælpe foreningens medlem-
mer. 

Vi ønsker Fabrice Knecht velkommen – tag godt imod ham! 

I relation til Dansk Møbelkontrol tilbyder foreningen rabat på tests, dels hos Teknolo-
gisk Institut, dels hos italienske CATAS. 
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Disse aftaler afbenyttes i stort omfang af foreningens medlemmer – til gavn for både 
medlemsvirksomhederne og for foreningen. 

Én aktivitet er ophørt siden sidste ordinære generalforsamling – nemlig foreningens 
kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsikring, som vi startede op i samarbejde med 
Codan i 2013, i umiddelbar forlængelse af fusionen mellem Træets arbejdsgivere og 
Møbel og Interiør Brancheforeningen til det vi i dag kender som Træ- og Møbelindu-
strien. 

Forløbet omkring ophøret af foreningens kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsik-
ring var tumultarisk – og langt fra kønt. Vi blev først meget sent adviseret af Codan 
Forsikring A/S om, at samarbejdet skulle ophøre. Codan forsikrede os om, at alt kunne 
fortsætte som tidligere; dog ville hver enkelt medlemsvirksomhed få sin egen police, og 
administrationen af den kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsikring skulle overgå 
fra foreningen til Codan. Præmier og vilkår i øvrigt ville forblive uændret. Hen over må-
nederne oktober til december 2019 løb Codan stille og roligt fra alle aftaler og løfter, 
og så vidt foreningen er bekendt, fandt samtlige forsikringstilsluttede medlemsvirk-
somheder på egen hånd alternative løsninger. Det har efterfølgende i bestyrelsen væ-
ret drøftet hvorvidt vi skulle forsøge at finde en anden partner til samarbejdet, men det 
fandt vi ikke interessant. 

Bestyrelsen kan kun beklage forløbet, og de uhensigtsmæssigheder, ophør af samar-
bejdet med Codan har medført de forsikringstilsluttede medlemsvirksomheder.  

Da aftalen blev indgået i 2013, fik foreningen en række nye medlemmer netop på bag-
grund heraf, og dem må vi nu desværre sige farvel til ved årets udgang. 

 

Foreningen udarbejder, i samarbejde med Træ- og Møbelindustrien, en række guides, 
som alle findes på websitet kravtilmobler.dk.  

Siden sidst er endnu en guide kommet til – nemlig guiden vedr. CE-mærkning af møbler 
og relateret lovgivning. Andre guides er blevet opdateret. 

Foreningens udarbejder, drifter og vedligeholder, ligeledes i samarbejde med Træ- og 
Møbelindustrien, websitet mobelstandarder.dk, hvor al relevant viden om møbelstan-
darder mv. forsøges samlet. 

 

Samarbejdspartnere 

Foreningen har ingen ansatte, og er i stedet for bygget op omkring en række mange-
årige gode og stabile samarbejder med enkeltpersoner, virksomheder og organisatio-
ner. 

Uden disse fantastiske samarbejder – ingen forening.  

Jeg har tidligere nævnt vores konsulenter Henning Frøslev, Kjeld Bülow, Thorvald Ho-
rup, Bent M. Jepsen og Fabrice Knecht. I er som konsulenter dem, der er medlemmerne 
nærmest, når I ude i virksomhederne assisterer med løsning af en lang række af for-
skelligartede opgaver, og det er også jer, der i forbindelse med Dansk Møbelkontrols 
virksomhedsbesøg hjælper medlemsvirksomhederne med overholdelse af Teknisk pro-
tokol. Tak for jeres indsats. 



Træ- og Møbelindustrien – i daglig tale TMI - har jeg nævnt flere gange tidligere, også 
dem vil jeg gerne takke for godt samarbejde i mange, mange år. TMI tager sig af 
mange forhold med betydning for møbelindustrien, herunder al det politiske. Og så 
yder TMI en betragtelig økonomisk støtte til standardiseringsarbejde, som er hele ek-
sistensgrundlaget for standardiseringsarbejdet indenfor møbler i Danmark. TMI er 
også en vigtig samarbejdspartner omkring de 2 portaler kravtilmobler.dk og mobel-
standarder.dk – både praktisk og finansielt, ligesom TMI er en betydelig sparringspart-
ner for foreningen og dens konsulenter i dagligdagen. TMI har traditionelt plads i for-
eningens bestyrelse og har senest været repræsenteret af Flemming Larsen. Vi har også 
fået tilsagn fra Flemming Larsens afløser Annette Christensen om at indtræde i forenin-
gens bestyrelse, med også hun er som bekendt fratrådt sin stilling. Vi har planlagt at 
kontakte TMIs nye branchedirektør Hanne Sundin, dels for at orientere om de 2 for-
eningers mangeårige samarbejde, dels for at søge tilsagn om indtræden i bestyrelsen. 
Tak for samarbejdet, som vi tror og håber på, kan fortsætte i mange år fremover. 

Med Teknologisk Institut går samarbejdet helt tilbage til foreningens stiftelse i 1959, 
og dette samarbejde – under kyndig ledelse af Lars Hansen - gavner dagligt forenin-
gens medlemmer. Også tak Lars Hansen og hans medarbejdere for et forbilledligt sam-
arbejde. 

Med Dansk Standard samarbejder foreningen naturligvis om standardiseringsarbejdet 
for møbler, og hér er og har Helle Harms været en gennemgående figur i rigtig mange 
år efterhånden. Helle kunne i dette efterår fejre sit 40-års jubilæum hos Dansk Stan-
dard, og selv om hun måske ikke har arbejdet med møbler i samtlige 40 år, så har hun 
en ganske stor indsigt møbelbranchens arbejde med standardisering. Tak til Helle 
Harms for samarbejdet. 

Vi har også samarbejde omkring rabat med Circle K og med italienske CATAS, begge 
samarbejder, som vi er vi glade for og som fortsætter uændret – eller endda mere for-
delagtigt end tidligere. 

Foreningens sekretariat gennem næste 20 år har vi også forlænget samarbejdsaftalen 
med, og også på dette punkt føler vi os i trygge hænder. Flemming – tak for indsatsen. 

Endelig har foreningen jo en bestyrelse, som uegennyttigt har valgt at involvere sig i 
foreningens arbejde. Også bestyrelsens medlemmer vil jeg gerne takke for indsatsen i 
den forgangne periode. Der har været mandefald i bestyrelsen i det Anne Stokvad Mad-
sen og René Heisselberg Pedersen har forladt møbelbranchen og derfor er udtrådt af 
bestyrelsen. Ebbe Laug er gået på pension og som tidligere nævnt har TMI’s Flemming 
Larsen og Annette Christensen søgt andre udfordringer indenfor Dansk Industri. Glæ-
deligvis er der nye ansigter på vej ind i bestyrelsen, og vi vil under dagsordenens punkt 
6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer - præsentere Claus Tapaninen Jensen, Holmris-B8 
A/S samt Jesper Thimes Langballe, Fritz Hansen A/S som kandidater til bestyrelsen. 

Tak til jer alle for indsatsen, og tak til Claus og Jesper for at stille sig til rådighed for 
foreningens bestyrelse. 

Skulle der være nogen, vi har glemt, så er det mere udtrykt for glemsomhed end for 
ond vilje. Vi er glade for alle kræfter, der arbejder for foreningen. 

 

Afslutning 

Inden jeg giver ordet til Kjeld Bülow, der vil berette om standardiseringsarbejdet, vil jeg 
på bestyrelsens vegne afslutte beretningen for den forgangne periode – og det kan vel 
næppe gøres uden at nævne ordet Pandemi. 
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Corona-virus, COVID19, lock down, lønkompensation og mange andre nye ord har fun-
det vej ind i vores dagligdag, og daglige smittetal er pludselig blevet noget, vi alle følger 
med i på samme måde som vi gør med vejret. Det er meget forskelligt hvordan pande-
mien har ramt den enkelte virksomhed, og der vil helt sikkert kunne fortælles solstrå-
lehistorier, også i møbelbranchen. Det står dog lysende klart, at for de fleste medlems-
virksomheder gør pandemien ondt – på mage måder. Bestyrelsen stiller, som et beske-
dent plaster på såret, lidt senere forslag om, at tilvalgskontingentet til Dansk Møbel-
kontrol for 2. halvår 2020 eftergives som kompensation for de ulemper, Corona-situa-
tionen har påført de tilsluttede virksomheder. Langt de fleste af de tilsluttede virksom-
heder har kun fået ét virksomhedsbesøg i år, hvilket også afspejler sig i omkostnings-
besparelser for foreningen. Mere herom senere. 

Er der nogen, der har spørgsmål eller kommentarer, så lad os tage dem nu – inden jeg 
giver ordet til Kjeld Bülow?  

Ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning indtil videre. 

 

Kjeld Bülow, der er formand for Dansk Standards udvalg for møbler S-256, præsenterer udval-
gets arbejde siden sidste generalforsamling, og orienterer om emner, der skal arbejdes med i 
årene, der kommer. 

Kjeld Bülow siger: 

Dette er en kort sammenfatning af de vigtigste punkter på TC mødet (32 deltagere). 

 

Scope for TC 207 

Det blev vedtaget at udvide scopet, så det også inkluderer ”electrically operated furni-
ture” og ”product sustainability og circular economy”. 

Dette skal vedtages af CEN BT. 

 

WG 1 Boligmøbler 

EN 14749 Opbevaringsmøbler – Amendment er ved at være klar til FV. 

EN 1725 Senge - første forslag til revision skal diskuteres på et møde i slutningen af 
november eller begyndelsen af december. 

EN 12520 Siddemøbler – et forslag til revision er udarbejdet. Da det har indflydelse på 
andre arbejdsgrupper, der laver kravdokumenter til siddemøbler, blev det besluttet, at 
forslaget sendes til alle relevante arbejdsgrupper, så de kan kommentere. 

EN 12521 Borde – et forslag til revision er under udarbejdelse. Når det er klar, skal det 
følge samme procedure som EN 12520 

EN 1129-1 og -2 Foldaway beds - et forslag til revision er under udarbejdelse. 

 

WG 2 Børnemøbler 

prEN 17191 Siddemøbler til børn – FV er stoppet af kommissionens HAS konsulent, som 
havde 50 kommentarer. Der er møde med ham den 27. oktober. 

EN 1130  Vugger - Der er udarbejdet et corrigendum – en skrivefejl skal rettes. 

 



WG 3 Kontormøbler 

EN 1335-1 Kontorstoles mål – et amendment er ved at være færdigt, så de fejl, der er i 
den kan blive rettet. 

Der bliver et møde i slutningen af november eller i december om den round robin test, 
der er gennemført. For Danmark har Labofa haft en stol med. 

 

WG 4 Udemøbler 

Pt. ingen aktivitet 

 

WG 5 Møbler til kontraktmarkedet  

EN 16121 Opbevaringsmøbler – revision påbegyndes i januar 2021. Opbevaringsmøb-
ler til kontor skal bringes ind i EN 16121. 

EN 15372 Borde - revision påbegyndes i januar 2021 

 

WG 6 Skolemøbler 

EN 1729-1 Skolemøblers mål – revision er i gang, primært for at lette forståelsen og for 
at lette et par af målemetoderne. 

EN 1729-2 Sikkerhedskrav – skal revideres iht. EU mandatet for siddemøbler til børn. 
Afventer mødes med HAS konsulenten. 

EN 14434 Tavler – Revision pågår- 

WG 7 Prøvningsmetoder for overflader 

Ingen repræsentant til stede. En række af standarderne skal opdateres. 

 

WG 8 Beslag 

Forslag til korrosionsmodstandsdygtighed er ved at være klar til høring. 

Forslag til samlebeslag til skabsmøbler er ved at være klar til høring. 

Forslag til krav til fodkryds til siddemøbler er ved at være klar til høring. 

 

WG 9 Prøvningsmetoder 

Work Item vedtaget for en harmoniseret standard for ”electrically operated furniture” 
som er under Maskindirektivet. Indeholder dels selve standarden og klemrisiko for le-
gemsdele. 

EN 1022 Siddemøblers stabilitet skal revideres. En del mindre rettelser 

EN 1728 Prøvningsmetoder for siddemøbler og EN 1730 Prøvningsmetoder for borde 
skal revideres afhængig af de nævnte revisioner  i WG 1  

 
Circular Economy 

Der findes en uformel task group, men det blev vedtaget at etablere en arbejdsgruppe, 
så alle dokumenter er tilgængelige. Skal i første omgang arbejde med ”assembly & 
disassembly” 

Omkring plast bemærkedes det, at der findes en EU gruppe Circular plastics Alliance, 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en 
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ISO  

Der er etableret en ny ISO TC 310 Child Care Articles (samme arbejdsområde som CEN 
TC 252). Det bemærkes, at Danmark ikke er aktivt medlem. 

 

AOB 

Alle lande bedes om at melde tilbage omkring organisering af de nationale spejlkomi-
teer for møbler (mht. diskussionen af en eventuel ny organisering af TC 207) 

 

I forlængelse af bestyrelsens beretning følger en længere debat om EPD, hvor formanden sva-
rer bekræftende på spørgsmålet fra Claus Tapaninen Jensen om hvorvidt Furn-tech vil være 
med i et projekt herom – sammen med TMI – baseret på Norsk løsning. Formanden præcise-
rer, at en fælles løsning er at foretrække frem for løsninger udarbejdet på individuel basis. 

Andre interesserede er: 

Teknologisk Institut, Holmris-B8 A/S, Fritz Hansen A/S og N. Eilersen A/S.  

Teknologisk Institut arbejder pt. med analyse af genbrugsplast. 

 

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

Flemming Rost fremlægger årsrapport 2019. 

Kontingent fra foreningens medlemmer ligger tkr. 10 under sidste år, og under budget, og 
skyldes tab af medlemmer. Ud er gået Risskov Møbelsnedkeri (lukket), B8 A/S (fusioneret), 
Vordingborg Køkkenet A/S og Uno Form A/S. 

Tillægskontingentet vedrørende Dansk Møbelkontrol stemmer med budgettets forventnin-
ger, men ligger under det realiserede i foregående år. Årsagen er frafald af medlemmer, og 
en enkelt fusion. 

Træ- og Møbelindustrien bidrager fortsat med tkr. 215 til standardiseringsarbejdet og til Mø-
belstandardportalen. Foreningens nettoomkostninger vedrørende standardiseringsarbejdet 
er på stort set samme niveau.  

Prøvninger og test hos Teknologisk Institut ligger under niveauet i 2018, men over budget. 
Effekten af disse afvigelser er beskeden, da omkostningerne til prøvninger og test afviger 
stort set tilsvarende. Foreningen honoreres af aftalen med 3% til dækning af administrati-
onsomkostninger mv.  

Flemming Rost omtaler kort øvrige afvigelser fra budget. 

Årets resultat viser et overskud på tkr. 164, hvilket resulterer i en egenkapital på tkr. 1.063. 

Claus Rasmussen spørger om vi fortsat er undtaget skattebetaling, hvilket Flemming Rost be-
kræfter. 

Årsrapport 2019, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes uden yderligere spørgsmål 
eller bemærkninger. 

 

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



Flemming Rost fremlægger bestyrelsens budget- og kontingentforslag. Resultatopgørelsen 
udviser et budgetteret overskud i 2020 på tkr. 6. 

Budgettet for 2020 er indtægtsmæssigt baseret på sidste års generalforsamlings fastsættelse 
af kontingent for 2020. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om at undlade 
opkrævning af tilvalgskontingent til Dansk Møbelkontrol for 2. halvår 2020, idet medlem-
merne på grund af Corona-situationen ikke har fået de 2 virksomhedsbesøg, som Teknisk 
protokol foreskriver. Det samlede indtægtstab er i størrelsesordenen tkr. 150. 

Budget 2020 tages til efterretning, og bestyrelsens forslag til uændret kontingent for 2021; 
dog reduceres tilvalgskontingentet vedrørende Standardisering til tkr. 10 for første medar-
bejder og tkr. 5 for efterfølgende medarbejdere, godkendes uden spørgsmål eller bemærk-
ninger. 

Budget 2020 samt kontingentforslag 2021 er vedlagt som bilag. 

 

5.  Behandling af indkomne forslag. 

  Der er ikke indkommet forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. 

 

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 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Andersen, samt nyvalg af Claus Tapaninen Jensen, Holm-
ris-B8 A/S. 
Begge vælges med akklamation. 

  

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

 Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling sagt farvel til Anne Stokvad Madsen, René 
Heisselberg Pedersen, Ebbe Laug og Flemming Larsen, (Annette Christensen) (TMI). Anne og 
René forlod bestyrelsen, da de fik nyt job udenfor møbelbranchen, Ebbe er gået på pension, 
og TMI’s direktør Flemming Larsen, og senere hans afløser Annette Christensen, har begge 
søgt nye udfordringer indenfor Dansk Industri. Foreningen er i dialog med TMI’s nytiltrådte 
direktør Hanne Sundin, som vi forventer at mødes med kort efter årsskiftet. 

 Formanden takker de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem årene. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Hansen samt Nicolai de Gier, samt nyvalg af Jesper 
Thimes Langballe, Fritz Hansen A/S. 

  Alle 3 vælges med akklamation.  

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

Valgt efter dagsordenens pkt. 6: 

Lars Andersen, Randers+Radius A/S, formand 

Claus Rasmussen, Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S 

Claus Tapaninen Jensen, Holmris-B8 A/S 

Valgt efter dagsordenens pkt. 7: 

Nicolai de Gier, Kunstakademiets Designskole 

Lars Hansen, Teknologisk Institut 

Jesper Thimes Langballe, Fritz Hansen A/S 



 

9 
 

 

8.  Valg af revisor (hvert år) 

På bestyrelsens opfordring genvælges Revisionskontoret Vest A/S, der hér i efteråret er fusi-
oneret med en anden lokal revisionsvirksomhed i Holstebro, og derfor nu hedder BRANDT 
revision & rådgivning. 

 

9.  Eventuelt 

Intet at bemærke. 

Afslutningsvis takker formanden forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

 Aarhus, den 09. december 2020,  

 

Flemming Rost, referent   Lars Andersen, dirigent 

 

Bilag: 

Årsrapport 2019 

Budget 2020 

Kontingentforslag 2021 

 

 



























1159774 - Furn-tech I Dansk Møbelkontrol

Rapporter > Regnskab >

Budgetudkast for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 Budget

Nr. Navn 2019 2020

INDTÆGTER

1000 Kontingent -79.500,00 -79.000,00

1010 Serviceabonnement -49.250,00 -51.000,00

1100 Tillægskontingent - DMK -304.266,00 -300.000,00

1300 Tillægskontingent - Standardisering -87.750,00 -81.500,00

1310 TMI - Standardiseringsarbejdet -175.000,00 -175.000,00

1320 TMI - Møbelstandardportalen -40.000,00 -40.000,00

1500 Diverse 0,00 0,00

1600 Prøvninger - TI -407.519,50 -309.000,00

INDTÆGTER I ALT -1.143.285,50 -1.035.500,00

OMKOSTNINGER

1400 Renteudgifter bank 3.450,25 4.000,00

2000 Revidering af Teknisk Protokol 3.600,00 5.000,00

2050 Sekretariat 116.000,00 117.000,00

2100 Ekstern assistance 4.500,00 20.000,00

2150 Tilsyn inkl. ekstraordinære besøg 131.887,50 150.000,00

2200 Rejseudgifter 23.165,63 25.000,00

2210 Rejseudgifter STD. 70.677,94 70.000,00

2300 Europæisk Standardisering 159.322,34 165.000,00

2400 Pjecer, plakater 3.215,00 0,00

2500 Web-/IT-omkostninger 14.284,00 30.000,00

2510 Telefon, fax og dataopkobling 216,00 0,00

2590 Bank- og andre gebyrer 4.363,14 4.000,00

2610 Kontingenter mv. 16.099,99 25.000,00

2700 Bestyrelses-, års- og andre møder 16.019,03 20.000,00

2710 Seminarer 0,00 0,00

2750 Formaldehyd, DE 5.400,00 0,00

2800 Maskindirektiv 3.600,00 6.500,00

2810 Arbejde med harmoniseret standard 0,00 45.000,00

2810 Møde om Hvide svane 0,00 5.500,00

2810 Andre projekter│budgetreserve 0,00 30.000,00

2900 Revision 7.800,00 8.000,00

2950 Prøvninger TI 395.650,00 300.000,00

OMKOSTNINGER I ALT 979.250,82 1.030.000,00

PERIODENS RESULTAT -164.034,68 -5.500,00



Furn-tech

Generalforsamling 09. december 2020:

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021: Nuværende satser: Foreslåede satser:

Kontingent - kr. 3.000,00 3.000,00

Tilvalgskontingent - tilvalg § 7.1 "Dansk Møbelkontrol":

Omsætningsinterval: 0/00: 0/00:

0-1.000.000 1,500 1,500

1.000.001-3.000.000 1,000 1,000

3.000.001-6.000.000 0,500 0,500

6.000.001-30.000.000 0,125 0,125

Over 30.000.000 0,100 0,100

Halvårligt loft over promillegebyrer - kr. 16.000,00 16.000,00

Tilvalgskontingent - tilvalg § 7.2 "Standardisering":

Kontingent - kr. - 1. medarbejder 12.500,00 10.000,00

Kontingent - kr. - efterfølgende medarbejdere 6.250,00 5.000,00


