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Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til de fremødte mødedeltagere.
Per Bjerregaard Jepsen havde umiddelbart før bestyrelsesmødet modtaget e-post fra
Peter Meyer og Claus Vangsager, der af forskellige oplyste årsager meldte afbud. Han
havde ikke modtaget afbud fra Allan Aebischer, men havde fra anden side fået oplyst,
at denne var på ferie i udlandet.
1)

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2017
Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 16.
november 2017, der derfor ansås for godkendt.

2)

Siden sidst/Medlemsforhold
Bestyrelsen drøftede Dansk Byggeris tilbagemelding med hensyn til forsikringsforholdene for bestyrelsesmedlemmer i Dansk Byggeris forskellige medlemsfora, som Per
Bjerregaard Jepsen havde sendt til bestyrelsen den 28. november 2017:
Dansk Byggeri havde ikke en bestyrelsesansvarsforsikring – hverken for Dansk Byggeris egen bestyrelse eller for sektionsbestyrelserne. Man kunne i øvrigt kun forsikre sig
mod uagtsomhed og ikke for grovere overtrædelser, så forsikringen ville f.eks. ofte ikke
beskytte ved overtrædelse af konkurrenceloven. Som selvstændig forening skulle Rørtekniksektionen i givet fald selv tegne en forsikring. Dansk Byggeris vurdering var dog,
at sådanne forsikringer ofte ville være dyre og ikke beskytte godt nok i forhold til omkostningen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ville ikke foretage sig yderligere.
Der var ikke modtaget nye ansøgninger om optagelse i medlemsgrupper, kontrolordninger og dermed i Rørtekniksektionen. Der forelå heller ikke noget nyt om Berotech
A/S’s fortsatte medlemskab eller om Moseholm Entreprenør ApS’s optagelse i Dansk
Byggeri og Rørtekniksektionen.
Per Bjerregaard Jepsen kunne tilføje, at Focus TV-inspektion, Holbæk i en periode
havde været udmeldt af Dansk Byggeri, TV-inspektionsgruppen og DTVK på grund af
restance med betalinger, men kort efter nytår var alle udestående fordringer blevet betalt, så medlemskabet fortsatte uændret.

3)

Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger
Der havde været møde i kontroludvalgene under Kontrolordning for ledningsrenovering
den 8. januar 2018.
I forbindelse med disse møder holdtes også et møde med firmaer med tilsluttede overgangsprofiler, hvor kontroludvalget ønskede at drøfte et forslag fra Per Aarsleff A/S om
at udvide indholdet af deklarationerne af overgangsprofiler til også at omfatte tilknyttede
ydelser som renoveringen af henholdsvis hovedledningen og stikledningen i forbindelse
med overgangen. De fremmødte firmarepræsentanter kunne gå ind for denne udvidelse af grundlaget for deklarationer af overgangsprofiler. Kontroludvalget og Rørcentret
ville formulere forslag til ændringer i Tekniske Bestemmelser.
Peder Bjerre Jakobsen tilføjede, at renoveringen af stikledningen kunne ske i form af
en forlængelse af hatten på overgangsprofilet, en såkaldt lang hat, men kunne også
ske som en selvstændig foring af stikledningen enten før eller efter installationen af
overgangsprofilet.
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Per Bjerregaard Jepsen omtalte et større projekt, som Kontrolordning for ledningsrenovering havde gennemført på Rørcentret i foråret 2017, hvor alle tilsluttede overgangsprofilers tæthed ved installationer på henholdsvis glasfiberstrømper og filtstrømper
samt på en stram foring var afprøvet. Alle tilsluttede overgangsprofiler bestod tæthedsprøven ved alle vedhæftelser, hvorfor installatørerne af overgangsprofiler havde flere
muligheder af foringer at kunne vælge imellem, når de afgav tilbud.
Status for omfanget af tilslutning var, at de 3 systemer, som NCC ikke længere ville
gøre brug af i Danmark, skulle slettes fra hjemmesiden, men ville formentlig i løbet af
nogle måneder blive erstattet af de samme systemer, som VP Villy Poulsen A/S havde
overtaget fra NCC og søgt optagelse med i Kontrolordning for ledningsrenovering.
Desuden kunne Inpipe Liner efter en længere midlertidig udelukkelse nu blive genoptaget som tilsluttet strømpeforingssystem.
Peder Bjerre Jakobsen spurgte om, hvem der installerede Inpipe Liner?
Per Bjerregaard Jepsen mente ikke, at Inpipe Sweden AB, der havde administration i
Sverige, men havde dansk adresse hos Arkil A/S i Greve, havde egne installatører ansat, men ville formentlig gøre brug af Entreprenør Peter Meyer A/S, der tidligere også
havde været tilsluttet med dette strømpeforingssystem ved siden af system Easy-liner.
Peder Bjerre Jakobsen så gerne, at VP Villy Poulsen A/S blev medlem af Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen, således som firmaet var blevet opfordret til under mødet den 8. januar 2018.
Per Bjerregaard Jepsen ville følge op herpå.
Der var blevet tilvejebragt det nødvendige økonomiske grundlag for, at der på Rørcentret kunne gennemføres forsøg for at få bekræftet, at strømpeforinger af afløbsledninger med Ø = 100 mm ikke ville forringe flowet gennem ledningen, selvom foringen ville
reducere diameteren til Ø = 94 mm.
Kontroludvalget samt firmarepræsentanterne havde drøftet en mulig reduktion eller
afskaffelse af indskudsbetalingen på 60.000 kr. fra nye ansøgere. Kontroludvalget ville
fastholde den nuværende praksis i 2018, men ville i løbet af 2018 overveje, om nye ansøgere, der ønskede at få udenlandske strømpeforingssystemer optaget i kontrolordningen, i starten af deres optagelse kunne gøre brug af leverandørens fastsatte materialeværdier ved installationer i Danmark, men ville så være pålagt at bruge forhøjede
partialkoefficienter i dimensioneringen og være underlagt hyppigere eksterne kontrolbesøg og eksterne kontrolprøvninger. Det ville reducere deres omkostninger i starten af
en tilslutning. I den forbindelse ville kontroludvalget også tage endelig stilling til indskudsbetalingens fremtid, herunder om den skulle reduceres, afskaffes eller konverteres til en forudbetaling, hvori senere brugerbetalinger kunne modregnes.
Thomas R. Nygaard havde foretrukket, at kontroludvalget allerede nu havde afskaffet
denne indskudsbetaling, der var for dyr i forhold til det system til rørsprængning af
vandledninger, som hans firma gerne ville have optaget.
Der var først kontroludvalgsmøde under Kontrolordning for styret boring og gennempresning den 2. februar 2018.
Der var efter nytår 2018 tilsluttet 21 firmaer under kontrolordningen, hvilket var en tilbagegang på 2 firmaer. Moseholm Entreprenør ApS havde fortsat ikke fået tilsendt nyt optagelsesbevis 2017/18 fra 1. juli 2017 på grund af manglende opfølgninger efter et kontrolbesøg. Entreprenørfirmaet Ollerup var udmeldt med udgangen af 2017 efter salget
til Munck Forsyningsledninger A/S i efteråret.
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Der var ikke kommet nye klagesager, men det tidligere omtalte kloakprojekt fra Møn,
hvor hovedentreprenøren og det tilsluttede borefirma ikke var enige om indholdet af deres kundeaftale, kørte fortsat.
Thomas R. Nygaard spurgte om, hvornår firmaerne modtog deres optagelsesbeviser
for 2018?
Per Bjerregaard Jepsen havde 11. januar 2018 sendt 14 optagelsesbeviser til underskrift hos formanden for kontroludvalget og direktøren i Byggeriets Kvalitetskontrol A/S,
men havde endnu ikke fået dem retur med underskrifter.
4)

Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK
TV-inspektionsgruppen havde holdt bestyrelsesmøde den 17. januar 2018. DTVK ville
holde sit næste møde den 29. januar 2018, hvor deltagerne i det fælles strategiseminar
12. – 13. oktober 2017 i Middelfart igen skulle mødes for at gøre en status.
Per Bjerregaard Jepsen kunne fortælle, at Thorshavn Kommune på Færøerne skulle
have TV-inspiceret hele deres ca. 20 km kloaknet. Der var kun et TV-inspektionsfirma
på Færøerne, der ikke alene kunne magte denne opgave. Peter Hjortdal havde både
som DTVK-konsulent og som daglig ansat i Aarhus Vand vejledt kommunen med hensyn til udbuddet. Morten Helleskov havde rådgivet om, hvorledes den danske TVinspektionsbranche håndterede sådanne opgaver. Der var udsigt til, at flere danske TVinspektionsfirmaer ville komme til at udføre dele af opgaven på Færøerne.
Peder Bjerre Jakobsen havde enkelte gange modtaget forespørgsler om udførelse af
strømpeforinger på Færøerne, men havde aldrig været i aktivitet deroppe.
DTVK havde gennemført Efteruddannelse 2018 den 11. januar 2018 med deltagelse af
36 TV-operatører. Der gennemførtes et grundkursus 1/2018 i dagene 4. – 7. februar
2018 med 9 kursister. Der var allerede behov for at arrangere et nyt grundkursus, idet
4 tilmeldinger havde måttet afslås, fordi der højest ifølge underviserne skulle være 8
deltagere på et grundkursus.
Bestyrelsen ville gerne fortsat orienteres om de udviklingstiltag, som der var lagt op til
på det fælles strategiseminar mellem TV-inspektionsgruppens bestyrelse og kontroludvalget under DTVK.

5)

Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring
Per Bjerregaard Jepsen havde ikke aftalt annonceringer i 2018 i hverken Dansk Vand
eller Licitationen.
Peder Bjerre Jakobsen havde på forrige bestyrelsesmøde foreslået, at bestyrelsen inddrog en ekstern konsulent i drøftelserne om, hvorledes man fik den bedste markedsføring af Rørtekniksektionen og de 3 underliggende kontrolordninger. Det afgørende var
at få kontrolordningerne synliggjort hos de relevante kundegrupper.
Jan Heldardskard var glad for, at Kontrolordning for styret boring og gennempresning
havde fået en bredere tilslutningsflade.
Thomas R. Nygaard mente, at målsætningen måtte være en markedsføring af kontrolordningerne og ikke af Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen, der jo var rene brancheorganisationer. Han havde været godt tilfreds med NO DIG-gruppens samarbejde i
2017 med Citat Kommunikation v/Henrik Steen Hansen. Det havde resulteret i flere
gode artikler om begge NO DIG-kontrolordninger, som han havde fået positive tilba-
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gemeldinger på fra sine kunder. Han fremhævede også TV-inspektionsgruppens samarbejde med Citat Kommunikation gennem flere år, der havde givet DTVK en god omtale og havde medført en større tilslutning under DTVK
Thomas R. Nygaard ville foreslå, at dette samarbejde fortsatte i 2018, eventuelt med
enkelte annonceringer i de blade, der ville optage artikler. Men det var jo også oplagt at
drøfte emnet på de kommende årsmøder i både NO DIG-gruppen og de 2 kontrolordninger.
Peder Bjerre Jakobsen ville kontakte Henrik Steen Hansen med henblik på en fortsættelse af samarbejdet. Han havde tidligere sendt bestyrelsen en oversigt over, hvor
mange omtaler Henrik Steen Hansens artikler havde fået i diverse fagblade.
Der var enighed om, at der ikke skulle aftales løbende annonceringer, men kun en ad
hoc annoncering som forekom nødvendig for at få omtale af kontrolordningerne i samme blad. Emnet skulle også vendes under de kommende årsmøder, men der skulle ikke inddrages yderligere ekstern bistand.
Per Bjerregaard Jepsen henviste til Claus Vangsagers omtale på møde nr. 2/2017 af
en revision af den fælles hjemmeside, bla. så hjemmesiden kunne blive responsiv, så
en besøgende ud fra sin baggrund kunne vælge at gå en lige vej i søgningen af den for
vedkommende relevante information. Desuden var hjemmesiden i sin nuværende opsætning problematisk at læse på en Ipad. Det ville koste et større beløb, ca. 140.000
kr. som der skulle tages hensyn til ved kontrolordningernes budgetlægning for 2018.
Peder Bjerre Jakobsen kunne godt se nødvendigheden af, at hjemmesiden blev læsbar
på alle de skærme, som nu kunne købes, mens der måske ikke var det samme behov
for, at hjemmesiden blev gjort responsiv vedrørende NO DIG-kontrolordningerne, som
det tilsyneladende var tilfældet under DTVK.
Peder Bjerre Jakobsen ville sammen med Claus Vangsager invitere sig selv til en drøftelse herom med Hegnet i Kolding, der skulle forestå den kommende modernisering.
6)

Økonomi
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik de udsendte budgetopfølgninger for Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen, der begge var meget tæt på at være de respektive årsregnskaber. Rørtekniksektionen ville få et overskud på 36.332 kr., der ville løfte egenkapitalen op til 105.693 kr., mens NO DIG-gruppen ville få et underskud på 13.721 kr.
og en reduktion af egenkapitalen til 394.779 kr.
Der var nogle opklarende spørgsmål, men ellers ingen bemærkninger.
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik også forslag til nye budgetter for henholdsvis Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen med uændrede kontingenter og med anslåede
udgifter for de samme aktiviteter i 2018 som i 2017. Ifølge budgetforslaget ville Rørtekniksektionen igen få et overskud på 23.000 kr., mens NO DIG-gruppen igen ville få et
underskud på nu 29.800 kr. I NO DIG-gruppens budget var der afsat 40.000 kr. til et
fortsat samarbejde med Citat Kommunikation. I Rørtekniksektionens budget var der afsat 60.000 kr. til en markedsføring, herunder annonceringer.
Peder Bjerre Jakobsen spurgte, om der skulle afsættes midler til et projekt i 2018?
Thomas R. Nygaard mente, at der var behov for justeringer i Bygherrevejledningen og i
de 2 andre dokumenter, der var udlagt på hjemmesiden under Kontrolordning for styret
boring og gennempresning.
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Per Bjerregaard Jepsen kunne oplyse, at omtalte dokumenter i sin tid blev udarbejdet i
et arbejdsudvalg med Morten Hansen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S og Olav
Bennike, nu Aalborg Forsyning A/S, der tidligere repræsenterede DANVA i kontroludvalget. Envidan var ekstern rådgiver og tovholder og udarbejdede alle 3 dokumenter.
NO DIG-gruppen betalte ca. 100.000 kr. for hele projektet.
Det blev aftalt at afsætte 30.000 kr. i NO DIG-gruppens budget til en kommende revision, men forinden skulle Envidan give et overslag.
Thomas R. Nygaard ville fremsende et notat om de forhold i de 3 dokumenter, som han
mente skulle justeres.
7)

Årsmøder og generalforsamling 2018
Det fælles årsmødearrangement skulle holdes 8. – 10. marts 2018 på Trinity Hotel og
Konferencecenter i Fredericia. Rørtekniksektionens generalforsamling forventedes afviklet den 9. marts i tidsrummet kl. 10.30 – 12.00.
Arrangementet ville blive indledt den 8. marts 2018 kl. 14.00 med NO DIG-gruppens
årsmøde samt efterfølgende årsmødet i Kontrolordning for styret boring og gennempresning. Aftenen ville slutte med NO DIG-gruppens festmiddag. Den 9. marts 2018 kl.
09.00 ville Kontrolordning for ledningsrenoverings årsmøde blive holdt og herefter generalforsamlingen og med en frokost kl. 12.00. Fra kl. 13.00 og resten af dagen og aftenen med ville være TV-inspektionsområdets årsmødearrangement.
Per Bjerregaard Jepsen havde aftalt med Niels Nielsens efterfølger Henrik Friis, at
denne gerne ville fungere som dirigent under de 3 NO DIG-årsmøder samt på generalforsamlingen. På TV-inspektionsområdets årsmøder fungerede den tidligere DTVKformand Vagn Lykke som dirigent.
På NO DIG-gruppens årsmøde var Peter Meyer og Thomas R. Nygaard på valg til bestyrelserne i henholdsvis NO DIG-gruppen og Rørtekniksektionen. Begge kunne genvælges. Deres respektive suppleanter Carl Erik Hjortshøj og Ib Kamp Stougaard var
også på valg og kunne begge genvælges.
Thomas R. Nygaard var rede til at modtage genvalg, men gjorde opmærksom på, at
suppleanten for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterede området styret boring, Ib Kamp Stougaard ikke længere var ansat i Søren Knudsen A/S og dermed ikke
kunne repræsentere denne branche.
Peder Bjerre Jakobsen gjorde opmærksom på, at Carl Erik Hjortshøj ikke længere arbejdede med NO DIG i NCC, så derfor skulle han også spørges, om han fortsat var interesseret i at være suppleant.
Per Bjerregaard Jepsen ville kontakte Carl Erik Hjortshøj og Anton Hornshøj desangående, og om de kunne foreslå andre suppleanter i stedet for. Carl Erik Hjortshøj var
også suppleant til de 2 firmarepræsentanter i det udvidede kontroludvalg under Kontrolordning for ledningsrenovering, hvor han havde fået samme opgave pålagt.
På TV-inspektionsgruppens årsmøde var Claus Vangsager på valg til bestyrelsen i
Rørtekniksektionen. Der skulle vælges en ny suppleant for de 2 repræsentanter for TVinspektionsgruppen i Rørtekniksektionens bestyrelse, der havde været vakant siden
Michael Sørensen forlod sin ansættelse i FKSSlamson A/S 1. april 2017.
Bestyrelse drøftede igen Allan Aebischers manglende deltagelse i bestyrelsesarbejdet i
Rørtekniksektionen og Danske Anlægsentreprenører, hvor han var valgt til at repræsentere TV-inspektionsgruppen.
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Per Bjerregaard Jepsen kunne oplyse, at det på bestyrelsesmødet den 17. januar 2018
i TV-inspektionsgruppen var aftalt, at Claus Vangsager skulle kontakte Allan Aebischer
desangående. Hvis Allan Aebischer skulle beslutte at melde fra i begge fora, skulle han
anmodes om at sende et brev til både Danske Anlægsentreprenører og Rørtekniksektionen om, at han med omgående virkning forlod begge bestyrelser, så han ikke skulle
underskrive de respektive årsregnskaber.
Hvis Allan Aebischer valgte at forlade begge bestyrelser, var der enighed om at foreslå,
at Erik Overbye blev valgt til bestyrelsen i TV-inspektionsgruppen ved et suppleringsvalg på det kommende årsmøde, hvor Claus Vangsager var på ordinært genvalg. Desuden skulle Erik Overbye også foreslås til at blive Rørtekniksektionens nye repræsentant i bestyrelsen i Danske Anlægsentreprenører.
Hvis Allan Aebischer valgte at blive i begge bestyrelser, skulle Erik Overbye vælges til
suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer, som TV-inspektionsgruppen havde i Rørtekniksektionens bestyrelse.
Bestyrelsen ville afvente en redegørelse fra Claus Vangsager om hans samtale med
Allan Aebischer.
Peder Bjerre Jakobsen var usikker på, om han kunne deltage i NO DIG-gruppens årsmøde og ville derfor sikre sig, at Thomas R. Nygaard som næstformand kunne deltage
og aflægge beretning.
Thomas R. Nygaard var indforstået hermed.
8)

Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere
Per Bjerregaard Jepsen oplyste, at DANVA havde udtrykt ønske om et møde med
Dansk Byggeri for at få klarlagt omfanget og overlapningen af de forskellige kontrolinstanser, der havde adresse i Dansk Byggeri.
Ifølge Per Hallager, VandCenter Syd A/S, der repræsenterede DANVA i kontroludvalget under Kontrolordning for ledningsrenovering, ville DANVA nu også drøfte udenlandske firmaers adgang til det danske marked, herunder om sådanne firmaer kunne
bruge deres egne nationale eksterne kontroller ved arbejder i Danmark. Dette forhold
ville DANVA i første omgang have afklaret sin egen holdning til, inden Dansk Byggeri
skulle inddrages. DANVA ville senere vende tilbage.

9)

Arbejdsmiljø
Der forelå intet til behandling under dette punkt. Bestyrelsen var fortsat interesseret i at
følge med i aktiviteterne i Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalg gennem fremsendelse af
mødeindkaldelser og mødereferater.

10)

Fastsættelse af næste møde
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 10.00 hos
Per Aarsleff A/S, Industriholmen 2, 2650 Hvidovre.

11)

Eventuelt
Peder Bjerre Jakobsen havde som nævnt på bestyrelsesmøde nr. 2/2017 modtaget en
indbydelse fra Dansk Byggeris ledelse til et møde med bestyrelsen angående sekreta-
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riatsbetjeningen af Rørtekniksektionen. Mødet var ikke berammet endnu. Han ville aftale et sådant møde med Dansk Byggeris ledelse, men så gerne, at også andre bestyrelsesmedlemmer deltog. Mødet var uden deltagelse af Per Bjerregaard Jepsen.
Thomas R. Nygaard og Jan Heldardskard ville gerne – om muligt – deltage i et sådant
møde, når Peder Bjerre Jakobsen havde fået det aftalt.
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