DILFs 49. Generalforsamling
DILF Vesterbrogade 149, København V. – 7. april 2011
Referat
Antal deltagere: 8
Direktør for DILF, Søren Vammen, bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog partner Henrik Knak som dirigent, hvilket blev accepteret af
forsamlingen ved akklamation.
Dirigenten kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning for det forløbne år
Da formanden for DILF, Anders Høeg, var forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
fungerede direktør for DILF, Søren Vammen, som hans stedfortræder.
Medlemsudviklingen
Det er ingen hemmelighed, at DILF blev ramt hårdt af krisen, og i 2009 oplevede vi derfor for
første gang i historien et medlemsfald fra 4000 til omkring 3000. Denne tilbagegang ses som
en tendens i kriseperioden, hvor virksomhederne landet over har måttet skære ind til benet
og afskediget mange medarbejder og ligeledes har nogle vurderet, at de har kunnet spare
deres ansattes DILF-medlemskab væk.
2010 blev dog det år, hvor medlemstilbagegangen blev standset, og medlemstallet
stabiliserede sig lige under 3000. Det lader til, at bunden nu er nået, og vi regner derfor med,
at vi nu i 2011 kører fremad igen. DILF har i den forbindelse mange initiativer, og vi regner
således med at kunne være tilbage ved de 4000 medlemmer i løbet af ca. 3-4 år.
Kurser
Aldrig har det set så dårligt ud i forhold til kurser, som det gjorde i 2010, hvor vi oplevede et
rekordlavt antal tilmeldinger. Forhører vi os på markedet, kan vi dog se, at dette er en generel
tendens blandt udbydere i stort set alle brancher. I 2010 har vi med andre ord oplevet et
trægt marked, hvor virksomhederne, selv om de måske har overskud, ikke vælger at bruge
deres penge på kurser.
Konferencer og temadage
I forhold til konferencer ser det rigtig godt ud, og overraskende nok går det fremad. Det er en
noget paradoksal tendens, som vi har set vedrørende konferencer; under den økonomiske
krise - som generelt gør det vanskeligere for virksomhederne at tage på konference og
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temadage - skulle man tro, at det var et område, som de ville nedprioritere. Det har det dog
ikke vist sig at være tilfældet, hvorfor vi glædeligt har kunnet se resultater over budgetteret.
Media
DILForientering
DILFs medier har generelt været ramt som følge af det faldende antal annoncer – herunder
især jobannoncer. Antallet af annoncer er dog i vækst igen, og vi har en forventning om
yderligere vækst i 2011.
I forhold til DILForientering har vi under krisen måttet skære i sideantallet for at spare penge.
Her i starten af 2011 har vi dog udvidet bladet med otte ekstra sider. Dette bringer os godt
nok ikke tilbage på et sideantal tilsvarende med tidligere, men da vi oplever en god interesse i
forhold til bladet, forventer vi at se en positiv fremgang over de næste år.
Rekruttering
I starten af året oplevede vi en dårlig udvikling i forhold til rekruttering på grund af et meget
svagt marked. Til gengæld så det rigtig godt ud i andet halvår, idet vi fik løst opgaver for såvel
eksisterende som nye kunder. Især var det positivt, at vi fik en ekstraordinær stor opgave fra
en meget stor virksomhed i slutningen af året, hvorfor vi er optimistiske i forhold til 2011.
Compass
Vi har investeret mange ressourcer i Compass, som er vores webbaseret kompetenceassessmentværktøj. Vi tror dog på, at dette har været det rigtige at gøre, idet vi regner med, at
det i fremtiden vil blive en stabil indtægtskilde for DILF. På grund af markedsvilkårene lever
Compass stadig en relativ stille tilværelse, men vi har høje forventninger om, at det på
længere sigt kan fungere som en løftestang for DILF kursusaktiviteter.
Kairoscommodities.com
Som bekendt blev Kairoscommodities i september 2009 udskilt som selvstændigt selskab.
Således aflagde Kairos ved udgangen af 2010 sit første selvstændige regnskab, som dog var
noget dårligere end forventet. Vi har dog indset, at vi befinder os i en læringsproces, hvor vi
skal lære, hvordan vores kunder bedst får værdi af vores produkter. Det er et faktum, at vi
først lige er undervejs ud af krisen, og hvis vi for nogle år siden havde troet, at vi i dag ville
have haft en lang række af Europas førende virksomheder, så havde vi ikke troet at det havde
været realistisk. Overordnet set går det stabilt fremad og kunderne kommer til i stadig øget
tempo.
Regnskabet for 2010 viste godt nok, at vi var omkring 30 procent under budget, men vi mener
at kunne spore bedring for fremtiden. Positivt er det, at Kairos er en forudbetalingsforretning.
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Sekretariatet
For sekretariatet har 2010 været et år, hvor alt har været skåret ned og skåret til. Dette har
naturligvis kunnet mærkes i sekretariatet, men man har alligevel holdt modet oppe og leveret
en stor indsats - og det både arbejdsmæssigt og moralsk. Der skal i den forbindelse lyde en
stor tak fra både direktionen og bestyrelsen.
Afslutning
Vi regner med, at bunden er nået i forhold til krisen, og at vi derfor kan begynde at udbygge
DILF igen – dette skal dog naturligvis ske i det tempo, som økonomien nu tillader det.
På trods af at vi kan spore bedring, mærker vi dog stadig krisen, hvorfor vi bevæger os fremad
med største forsigtighed. Det er stadig gynger og karruseller, men overordnet set går det
markant bedre, end vi kunne have håbet på. Vi tror på, at de positive forudsigelser, som vi har
gjort os for fremtiden, kan fortsætte ind i 2011.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
Direktør for DILF, Søren Vammen, fremlagde regnskabet for 2010, som viste et resultat på kr.
-32.361.
Vi havde budgetteret med, at vi i 2010 kunne forbedre vores driftsresultat med 1,5 mio., men
årsregnskabet viser, at vi har formået at forbedre det med hele 2 mio.
Under krisen ville vi egentlig gerne være flyttet fra lokalerne på Vesterbrogade 149, men i
2010 måtte vi konstatere, at det ville blive for dyrt at gøre. Derfor blev der i bestyrelsen
truffet en beslutning om at blive på adressen. Denne beslutning resulterede derfor i, at den
halve mio., som vi ellers havde tilsidesat til flytningen, indtægtsføres i regnskabet som
ekstraordinære indtægter.
Vores omsætning i 2010 har været en anelse lavere end budgetteret, men alligevel blev
resultatet før ekstraordinære poster ca. 0,6 mio. bedre end budgetteret og endte på – 0,53
mio. før ekstraordinære poster.
En stor del af DILFs indtægtskilder kommer fra konferencer, kurser og kontingenter.
Omsætningen i 2010 blev på 14 mio. kroner. Vi havde budgetteret, at den ville blive på 15,5
mio. kroner. Dog har vi et dækningsbidrag, som er næsten lig det, som vi havde budgetteret
med – det skyldes meget stram omkostningsstyring.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
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4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
5. Forelæggelse af forslag til budget for 2011
Vi forventer, at vi kan løfte omsætningen med 12-14 procent. Denne forventning skyldes
hovedsageligt vores tro på gode udsigter for rekrutteringen og media. Rekrutteringen er sat
op - især med en stor aftale med en enkelt virksomhed som blev indgået i december 2010.
Det forventes at driften kan forbedres med yderligere 0,5 mio. kr. i 2011.
Der var ingen spørgsmål til budgettet for 2011, og det blev derefter vedtaget ved akklamation.
6. Valg af bestyrelse
a. Formand, VP Global Procurement and Quality, Anders Høeg, FLSmidth A/S – var på
valg
b. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
i.
Niels Søgaard
ii.
Anker Nørlund
Formand samt de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt ved akklamation.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at genvælge statsautoriseret revisor, Erik B. Christensen, Christensen
Kjærrulff, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
Revisor, Erik B. Christensen, blev ligeledes genvalgt ved akklamation.
8. Eventuelt
Der var i år ingen punkter under eventuelt.
Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, lukkede dirigent, Henrik Knak,
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Henrik Knak
Dirigent
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