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Vagtskifte i sekretariatet
Pr. 1.4.2022 er der et nyt ansigt ved roret i sekretariatet i Profibus 
Danmark. Peter Greve stopper efter seks år ved roret for at nyde sit 
velfortjente otium på fuld tid. 
Jeg, Tina Brogaard, er jeres nye sekretær. Jeg har solid erfaring med 
kommunikation, events og administrative opgaver. Derudover har jeg 
tidligere arbejdet i Siemens i en lang årrække. Jeg vil bidrage til at 
udbrede kendskabet til Profibus Danmark, fastholde medlemmerne 
ved at inspirere dem med relevant viden på automatikområdet og 
gennem spændende arrangementer – og selvfølgelig sikre en forsat 
god og sund drift af foreningen.

Nyt bestyrelsesmedlem
På den årlige generalforsamling den 30.3.2022 trådte Kenneth Meyer 
fra CP Kelco ligeledes ind som nyt bestyrelsesmedlem. 
Kenneth Meyer (47) arbejder som automations-projektleder hos CP 
Kelco ApS, som producerer pektin og carrageenan baseret på 
henholdsvis citrusfrugter og tang.

Tilbage i 90’erne var CP Kelco pionerer i at etablere procesanlæg, 
som benyttede Profibus, og i dag benyttes både Profibus og Profinet 
stadig som rygrad i alle automationsprojekter. Med en baggrund som 
automatikmekaniker og maskiningeniør har Kenneth altid arbejdet 
med automation: 10 år hos Novo Nordisk, 6,5 år hos DI-Teknik og 7,5 
år hos CP Kelco.

Kenneth repræsenterer slutbrugerne i Profibus Danmark og ser frem 
til samarbejdet med den øvrige bestyrelse.

IO-Link workshops
Vi præsenterer IO-Link-systemet og de nyeste IO-Link-produkter på 
tre workshops:

Roskilde Tekniske Skole, tirsdag den 31. maj 2022
SDE Odense, onsdag den 1. juni 2022. 
Den jydske Haandværkerskole Hadsten, torsdag den 2. juni 2022.

Arrangementerne omfatter også en minimesse med deltagelse af 
mange leverandører af IO-Link-produkter, og her får du mulighed for 
at se og røre ved nyhederne og tale med udstillerne om produkter og 
praktiske løsninger med IO-Link-sensorer og -aktuatorer.

Reserver en dag i din kalender allerede nu. Vi sender snart en 
indbydelse til dig med flere detaljer om de tre workshops.

Tina Brogaard


