Bestyrelsens beretning for AIM Denmark 2014/2015.
Dette er den første ordinære generalforsamling i det nye AIM Denmark.
Den nye forening blev formelt stiftet på den stiftende generalforsamling den 20. marts 2014.
Den gamle forening blev nedlagt og foreningens formue på kr. 121.577,95 blev overført til den nye
forening – og sekretariatet blev flyttet fra Alectia til Granau IT v. Henrik Granau.
Den 8. maj 2014 blev vi godkendt af AIM Global, som chapter – ”AIM Denmark” – og vi var klar til
for alvor at kaste os over revitaliseringen.
AIM Global er tilbage i Danmark!
På dette tidspunkt var vi 6 medlemmer, hvor af de 4 stillede med bestyrelsesmedlemmer.
Fokus for den nye bestyrelse var naturligvis at få overbevist andre – og i første omgang især
tidligere medlemmer – om at der i det nye setup vil være god Value-for-Money ved at være
medlem i AIM Denmark.
Medlemstallet er vokset fra de 6 til nu at omfatte 15 medlemmer, men vi er ikke helt tilfredse – fordi
vi kender mange især tidligere medlemmer, der også burde være medlemmer nu. Men alligevel ….
En stigning fra 6 til 15 medlemmer i perioden er altså en tilvækst på +150%
Fagligt har vi valgt at fokusere vores sparsomme markedsføringsressourcer på at markedsføre
RAIN Alliancen som et AIM initiativ.
Vi har således valgt at være medarrangør af årets RFID i Danmark konference, hvor AIM har
hjulpet med at få Frank Honore fra Google til at komme og præsentere RAIN Alliancen. På
konferencen vil der i øvrigt være en fælles RAIN/AIM-DK stand.
Bestyrelsen bakker op om RAIN initiativet og vil gerne markedsføre alliancen i Danmark.
Lad os holde fast i at det er AIM der har introduceret RAIN.
Det mest banebrydende nye initiativ i Danmark er dog helt sikkert etableringen af en ERFA-gruppe
for Serialisering af Lægemidler. Gruppen er kommet godt fra start; der er buy-in fra
lægemiddelproducenterne og vi har fået kontakt med flere nye potentielle medlemmer af AIM.
Gruppens deltagere betaler for deltagelsen, hvilket sikrer at vores sekretariat kan afvikle
aktiviteterne på et højt professionelt niveau.
Det er AIM Denmark der har etableret ERFA-gruppen for Serialisering af Lægemidler.
Det skal dog tilføjes at dette er sket med stor opbakning og medvirken fra vores strategisk partner,
GS1 Denmark. Samarbejdet omfatter andre arrangementer og vi har igangsat en uddannelse for
AIM-medlemmer i GS1-standarder.
Vi er meget glade for at vi har indgået dette strategiske samarbejde med GS1.

Tiderne skifter og i dag er det ikke populært at få medlemmer til at rejse fra den ene ende af landet
til den anden for et halvdagsmøde. Med udgangspunkt i denne erkendelse har vi valgt at anskaffe
software til at gennemføre Webinarer og Web-møder. Der har været afholdt 4 webinarer og det er
vores opfattelse, at medlemmerne har taget rigtigt godt imod dette initiativ.
Vi har reduceret afstanden fra dig til AIM fra mange kilometer til ca. 60 CM
Indtil vi når et større medlemstal har vi valgt at arrangere netværksmøder sammen med andre –
især GS1 Denmark og RFID i Danmark – og vi var med til at arrangere sygehus-seminar med
Alectia for et par uger siden.
Når vi gør status efter det første år er vi godt klar over at det kun er de første skridt på en ny rejse
vi har taget, men samtidigt har de første 12 måneder også bekræftet os i, at der er brug for et AIM
Denmark.
Der er brug for et stærkere AIM Denmark;









der kan være et naturligt samlingspunkt for leverandører af AIDC
der kan stå i spidsen for det stigende behov for Automatisk Identifikation og Mobility vi kan
konstatere
der kan være dialogpartner for staten og regionerne omkring indførelse af sporbarhed og
lokalisering i hospitalsvæsenet
der kan hjælpe lægemiddelproducenterne med at leve op til kravene om sporbarhed
der kan hjælpe producenter af ’Medical Devices’ med unik identifikation
der kan sikre at krav til sporbarhed for fødevarer sker med hensigtsmæssige teknologier og
standarder
der kan åbne offentlige og private beslutningstageres øjne for hvordan det er muligt at
effektivisere ved hjælp af automatisk identifikation og datafangst
der kan sikre at kommende privacy-diskussioner om RFID kan blive fakta-baseret

Vi har meget vi gerne vil nå, men vi holder i første omgang fat i vores koncentrerede fokus på at
alle AIM-medlemmer skal have Value-for-Money – fuld valuta for kontingentet, som er 9.000 kr/år
Bestyrelsens mål er at skabe en stærk forening: AIM er forkortelsen for Association for Automatic
Identification and Mobility. I Danmark kalder vi som bekendt vores forening:
Brancheforeningen for leverandører af automatisk identifikation og datafangst.
Og for at gøre det helt klart, er AIM Denmark den danske afdeling af det internationale AIM Global
netværk. AIM Denmark arbejder med at fremme de fremtidige markeder og teknologier inden for
automatisk identifikation til gavn for foreningens medlemmer. AIM Denmark er fortsat en non profit
organisation.
Automatisk identifikation er grundlaget i en ny revolution på IT siden, som vil blive lige så stor og
omfangsrig som Internettet. Tingenes internet – Internet of Things. Vores ambitioner er at samle
nye medlemmer op i slipstrømmen af denne, og koordinere og forene danske kræfter
I det nye år vil vi også intensivere arbejdet med at skabe leads til medlemmernes
salgsorganisationer og skabe flere muligheder for at medlemmernes produkter og ydelser bliver
synliggjort over for slutbruger-virksomhederne – branche for branche, og AIM vil motivere
netværks-samarbejder mod specifikke brancher og markeder

Ikke alle aktiviteter har været synlige for alle medlemmer, men der har eksempelvist været afholdt
10 bestyrelsesmøder siden vi startede. Kun et enkelt fysisk møde og 9 web-møder, der alle har
været afviklet effektivt ved hjælp af vores nye webmeeting software.
En engageret, velfungerende bestyrelse, med repræsentation fra førende virksomheder.
Bestyrelsen skal hermed opfordre alle AIM-medlemmer til at være aktive og give deres input til
sekretariatet – kun på denne måde kan I være med til at sikre at vores prioritering er en afspejling
af jeres ønsker og behov.
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke alle eksisterende medlemmer for deres opbakning ved at
melde sig under fanerne før værdierne er blevet synlige for alle – det er en tillidserklæring, som vi
er os meget bevidste.
Til allersidst vil bestyrelsen også fremhæve sekretariatets store indsats i året der gik – vi er meget
glade for at Henrik ville påtage sig opgaven. Tak til Henrik.
AIM Denmark har fået Danmarks bedst kvalificerede sekretariat for foreningen
Det har været et rigtigt godt år og vi glæder os meget til at arbejde videre i det kommende år.
- og lad os lige opsummere de resultater vi har opnået siden sidst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foreningen AIM er tilbage i Danmark
6 til 15 medlemmer i perioden - +150%
AIM har introduceret RAIN
ERFA gruppe etableret – Serialisering af lægemidler
Lavet strategisk samarbejde med GS1
Reduceret afstanden fra dig til AIM fra mange kilometer til ca. 60 CM
Velfungerende bestyrelse, med førende virksomheder.
Fået Danmarks bedst kvalificerede sekretariat for foreningen

AIM Denmarks bestyrelse

