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Velkommen

• Danish Sound Cluster i dag
• Et par ord om hvorfor jeg brænder for opgaven

• Danish Sound Cluster i de kommende måneder
• Bemanding

• Medlemmer

• Kommunikation

• Aktiviteter

• Kontrakter

Torben Vilsgaard

tv@danishsound.org

2926 0000

https://www.linkedin.com/in/torbenvilsgaard/

mailto:tv@danishsound.org
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Generalforsamling 2021

Dagsorden

1.  Valg af dirigent og referent

2.   Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om 

igangværende projekter

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.   Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent

5.   Behandling af indkomne forslag

6.   Valg af bestyrelse

7.   Valg af revisor

8.   Eventuelt
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1.  Valg af dirigent og referent

Forretningsudvalget indstiller at

• Birger Schneider vælges som dirigent

• Torben Vilsgaard vælges som referent
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2.  Beretning v/Formanden

Væsentlige begivenheder i 2020 (og lidt ind i 2021)

• Reaktivering af forretningsudvalget og resten af netværket

• Udnævnelse til national klynge

• Forhandling af de endelige vilkår for bevillingerne

• Ny bemanding af organisationen

• Etablering af 4 arbejdsgrupper

• Kontorer i Struer og Hørsholm (fra maj)
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Netværkshistorien

Audio Engineering Society
Dansk Akustisk Selskab
IEEE

BRANCHEANALYSE AF DEN
DANSKE LYDBRANCHE

2013-2017
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Dansk lydteknologi – en styrke position

2017 tal
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Dansk lydteknologi – en styrkeposition

Danske styrker inden for forskning, teknologi og uddannelse – og deres betydning for vækst og erhvervsudvikling. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019, Iris Group.

Det akustiske fagområde
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Lydbranchen i Danmark agerer primært inden for 4 lydteknologiske styrkepositioner:

Assistive technologies

• Høreapparater – Oticon, WSA, GN Hearing - > 50% af verdensmarkedet
 

Recording & reproduction 

• Højttalere, mikrofoner. PA, pick-up’s, kommunikationssystemer – B&K, B&O, Lyngdorf Audio, Dynaudio, 
DPA, Ortofon, GN Audio

  

Diagnostics & monitoring

• Overvågning, diagnose – B&K, GRAS, Teledyne Reason
  

Digital media & designed sound

• Medier- & indholds platforme, music, gaming AR, VR

Dansk lydteknologi – en styrkeposition
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2.  Udnævnelse til national klynge - ”Innovationskraft”

• Ansøgning i maj 

• Tildelingen i oktober

• Udnævnt 10 klynger + 4 spirende klynger (inkl. os)

• Forhandlet detaljer helt frem til nu

• 4 årig bevilling på 5,5 mio. årligt, delt mellem Erhvervsstyrelsen og Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen

• En række krav 
• Til foreningen (pkt. 5)

• Medfinansiering

• Anvendelsen af midlerne

• Leverancer

• Organisering og certificering

• Rapportering
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Fokusområder                                   Opgaver 

Healthcare and Welfare

Environmental Sound Solutions

Future Soundtech Solutions

Creative Sound Solutions

Projekter

Netværk

Arrangementer

Videnspredning
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2.  Klyngens økonomi

• Medlemmerne skal bidrage med finansiering 1:1

• Medfinansiering i form af ”timer” – mange timer

• Total økonomisk ramme er 11 mio. årligt, her af 
dækker bevillingen 5,5 mio.

• Midlerne anvendes til:
• Drive sekretariat med 4 medarbejdere

• Afholde arrangementer

• Drive netværk

• Projekter med universiteter – inkl. 
medfinansiering af timer til forskere mv.

• Formere og facilitere samarbejds- og 
innovationsprojekter

ERST
3,0M

UFS
2,5M

MEDLEM
PROJEKTER

TIMER
5,5M
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2.  Foreningens økonomi

Vi har ikke pga. COVID-19 kunnet afholde generalforsamling i 2020

Regnskabet for 2019 behandles ekstraordinært først nu (pkt. 3), da der ikke har været afholdt 
generalforsamling i 2020 pga. COVID-19

• Der er tale om meget få aktiviteter, hvorfor der ikke er udført ekstern revision på regnskabet

• Resultat 29.694

Regnskabet for 2020 behandles ordinært (pkt. 3)
• Årsrapporten er revideret og udarbejdet af PWC

• Resultat -125.791
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2.  Forventninger til 2021

• Endelige strategier for alle 4 fokusområder samt for iværksætteriindsatsen og 
internationaliseringen

• De første arrangementer kommer i luften inden sommerferien

• Videnspredning – ny kommunikation er i luften inden sommerferien

• Medlemshvervning – vi skal være mange flere medlemmer end de 30 vi er nu

• Etablering af de første netværksgrupper

• Skitsering af det første innovationsprojekt

• Afvikling af ”Lydens Dag”

• Cluster Excellence Certificering - bronze
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2.  Budget 2021
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3.  Revideret regnskab

•Regnskaberne for 2019 og 2020 er rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen

•Forretningsudvalget indstiller at regnskaberne for både 2019 og 2020 godkendes
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4.  Kontingentfastsættelse
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4.  Kontingentfastsættelse og budget

• Forretningsudvalget indstiller at den foreslåede kontingentstruktur godkendes

• Forretningsudvalget indstiller at budgettet (pkt. 2) godkendes
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5.  Indkommende forslag

 Forslag om ændringer af vedtægter

Udnævnelsen til national klynge medfører, at der skal ske en tilpasning af vedtægterne for at de kommer i 
overensstemmelse med vilkårene i bevillingerne:

•  Navneændring fra ”Klyngesamarbejdet Danish Sound Network” til ”Danish Sound Cluster”

•  Formålet ændres til at være en almennyttig forening

•  Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra videnpartnere, virkomhedspartnere, medlemmer og 
samarbejdspartnere
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6.  Valg af bestyrelse
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7.  Valg af revisor

•Tildelingen af klyngemidler indebærer, at der stilles større krav til den fremtidige revision af foreningen, for at vi 
kan overholde både de formelle og reelle krav i bevillingerne.

•Foreningens revisor har ansvar for at de tildelte midler forvaltes i overensstemmelse med de i bevillingerne 
opstillede vilkår

•Forretningsudvalget har afsøgt markedet både ift. kompetencer og priser.

•Forretningsudvalget indstiller at Kim Vorret, PWC vælges som foreningens revisor
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8.  Eventuelt


