REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 1/2020 i Rørtekniksektionen
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 13.00 i
Dansk Byggeri. Nørre Voldgade 106, 1358 København K
Deltagere:
Peder Bjerre Jakobsen
Thomas R. Nygaard
Henrik Tesgaard
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Henrik Friis (kun under pkt. 8)
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Fraværende:
Jan Heldardskard
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Eventuelt

Dokument: 2734732

Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen
Peder Bjerre Jakobsen kunne meddele, at han havde kontaktet direktør Søren Kjær i
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, der kunne bekræfte forlydender om, at Jan Heldardskard var fratrådt ansættelsen i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.
1)

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2019
Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 14.
november 2019, der derfor ansås for godkendt.

2)

Siden sidst/Medlemsforhold
Der forelå ingen ansøgninger om optagelse.
Per Bjerregaard Jepsen gentog en tidligere meddelelse, at Slamsugercentralen,
v/Jesper Petersen, Hvidsværmervej 163 F, 2610 Rødovre var blevet udmeldt af Dansk
Byggeri 30. september 2019 efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Jesper Petersen havde kort efter søgt optagelse i Dansk Byggeri
og Rørtekniksektionen med et nyt selskab Slamsugercentralen, København ApS, men
denne ansøgning havde Dansk Byggeri annulleret, fordi det ny selskab ikke havde fulgt
op på de stillede vilkår for en ny optagelse, betaling af en samlet gæld på 127.201,73
kr. fra det udmeldte selskab.

3)

Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger
Der havde været møder i kontroludvalgene under Kontrolordning for ledningsrenovering den 15. januar 2020 på Rørcentret.
Der var forventning om snarlige optagelser af 2 strømpeforingssystemer: N.C. Johansen & Sønner ApS, Odense med strømpeforingssystem: Easy-liner og Aagaard Jensen
A/S, Vejle med strømpeforingssystem: Alpha-liner.
Kontroludvalget var i gang med en runde kontrolbesøg, der skulle være afsluttede inkl.
alle opfølgninger inden udgangen af marts, hvis man ville undgå midlertidige udelukkelser efter 1. april 2020.
På deres kommende årsmøde forventedes ingen ændringer i kontroludvalgene, idet
Kenn H. Lange gerne ville fortsætte som DANVA-repræsentant, og hvor Dennis Aamand, nu som ansat i Vitek Danmark, stillede op til genvalg som firmarepræsentant.
Dennis Aamand bekræftede, at han stillede op til genvalg som firmarepræsentant. Han
havde opsagt sin ansættelse og var blevet fristillet i resten af sin opsigelsesperiode hos
Entreprenør Peter Meyer A/S og startede hos Vitek Danmark A/S den 1. februar 2020.
Per Bjerregaard Jepsen kunne tilføje, at N.C. Johansen & Sønner ApS var blevet optaget, mens optagelsen af Aagaard Jensen A/S afventede resultaterne af nogle igangværende kontrolprøvninger af udtagne prøveemner på Teknologisk Institut.
Per Bjerregaard Jepsen kunne også tilføje, at der på Teknologisk Institut var blevet
gennemført prøvninger af 5 sæt udtagne prøveemner henholdsvis som ringemner og
stavemner fra samme foringstype med henblik på at få en dansk bekræftelse på en
sammenhæng mellem prøveresultater af henholdsvis ringemner og stavemner fra
samme foringstype, som nu var optaget i en international standard. Desværre opfyldte
3 af de 5 prøveresultater ikke denne sammenhæng. Hverken Teknologisk Institut eller
Per Aarsleff A/S’s prøvningslaboratorium, der også var blevet inddraget, havde kunnet
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finde en forklaring på disse afvigelser. Man havde nu engageret den kendte engelske
ekspert John Gumpel og bedt denne om at foretage en analyse.
Både Peder Bjerre Jakobsen og Dennis Aamand var interesserede i at få en sådan afklaring. Ved strømpeforinger i store dimensioner var det problematisk at udtage ringemner, så det ville være en fordel, hvis man i stedet kunne nøjes med at udtage stavemner.
Der havde været kontroludvalgsmøde under Kontrolordning for styret boring og gennempresning den 16. januar 2020 i Nyborg. DANVA havde udpeget Lars Bjerregaard,
Trefor Vand i Kolding som deres ny repræsentant i kontroludvalget, hvor han havde afløst Kristian L. Hansen, Aarhus Vand A/S, der forlod udvalget lige efter sommerferien.
Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde nu 22 tilsluttede firmaer med
hver en metode til styret boring, idet Lonico ApS, Herredsbjerg 2A, 5683 Hårby netop
var blevet tilsluttet. Der var en igangværende optagelsesprocedure hos PA Underboring A/S, Lærkedalsvej 1, 4270 Høng, der manglede et markbesøg, før dette firma kunne tilsluttes kontrolordningen. Fjorten af de tilsluttede firmaer havde fået udstedt nye
optagelsesbeviser fra 1. januar 2020, der nu ville gælde for de kommende 3 år.
På det kommende årsmøde ville Jeff Jakobsen, Dansk Naturgasdistribution A/S forlade
kontroludvalget, da han ifølge vedtægterne ikke kunne genudpeges af Dansk Ledningsejerforum. Jeff Jakobsen havde muligvis en kollega, der var interesseret i at afløse ham i kontroludvalget.
Den anden repræsentant i kontroludvalget for Dansk Ledningsejerforum Michael Ingemann Poulsen, TDC A/S ville også forlade kontroludvalget, hvor han kun havde været
medlem siden årsmødet i 2019, men han havde fået andre opgaver i TDC, så TDC ville
gerne have udpeget en anden TDC-ansat til kontroludvalget.
Per Bjerregaard Jepsen havde bedt begge afgående medlemmer om at kontakte
Dansk Ledningsejerforum med hensyn til deres påtænkte afløsere i kontroludvalget.
Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S ville også forlade kontroludvalget, hvor han nu havde siddet i 3 perioder som firmarepræsentant. Otto Lindskov
ville dog gerne afslutte sit arbejde med at få udviklet en uddannelse for operatører af
styrede boringer, og det havde han fået fuld godkendelse for af kontroludvalget. Han
havde ligeledes fået mandat til at finde en anden repræsentant, der kunne indtage Morten Oxholms plads i dette arbejde. Otto Lindskov havde beklaget sig over langsommeligheden i myndighedernes beslutningstagning om den ny uddannelse, der ville komme
til at foregå hos Learnmark i Horsens efter, at Aarhus TECH havde meldt fra.
Bestyrelsen drøftede, hvem der skulle foreslås som ny firmarepræsentant i kontroludvalget.
Thomas R. Nygaard kendte Otto Lindskovs søn Kasper Lindskov, der tidligere havde
været ansat i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, men nu var kompagnon med faderen
med henblik på et kommende generationsskifte. Han ville være en udmærket firmarepræsentant.
Det blev aftalt, at Thomas R. Nygaard skulle kontakte Otto Lindskov desangående.
Thomas R. Nygaard have bemærket, at der var kommet mange nye firmaer til under
området styret boring, hvis aktiviteter primært var rettet mod udbygningen af fibernettet.
Firmaerne havde købt mindre borerigge og blev lejlighedsvis brugt i sådanne projekter,
også af TDC som ellers var meget opmærksom på at kræve en tilslutning til Kontrolordning for styret boring og gennempresning. Det samme var også tilfældet med andre
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ledningsejere, men ikke hos forsyningerne der altid krævede en tilslutning til en relevant kontrolordning.
Thomas R. Nygaard mente kun, at disse firmaer søgte optagelse i Kontrolordning for
styret boring og gennempresning, når de i udbudsmaterialet mødte krav om en tilslutning til en ekstern kontrol. Forsikringsselskaber stillede også krav om en tilslutning,
hvis et borefirma ville tegne en erhvervsansvarsforsikring. Der var for nylig blevet afsagt en dom i Højesteret, hvor en hovedentreprenør var blevet pålagt at betale for en
ledningsskade, som én af hovedentreprenøren indlejet underentreprenør havde forårsaget og senere var gået konkurs, og hvor der ikke forelå en forsikringsdækning.
4)

Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK
Vitek Danmark A/S, Roskilde, tidl. Karlslunde, Nymann Kloakservice ApS, Hvidovre og
Akut TV ApS, Gundsømagle v/Roskilde var nye tilsluttede firmaer under DTVK.
Sejersten Kloakservice A/S, Ølsted var overgået til et hvilende medlemskab af DTVK,
der højst kunne vare i et år. Firmaets certificerede TV-operatør havde søgt nye udfordringer, så firmaet var på jagt efter et nyt emne, der kunne blive uddannet til at være
certificeret under DTVK. Sidstnævnte firma havde været tilsluttet DTVK uden at være
medlem af TV-inspektionsgruppen.
TV-inspektionsgruppen havde holdt bestyrelsesmøde den 22. januar 2020. DTVKkontroludvalget havde holdt møde den 27. januar 2020.
Der var gennemført en efteruddannelse den 16. januar 2020 med 35 tilmeldte operatører. Der søgtes gennemført en grunduddannelse 1/2020 i dagene 22.-25. marts 2020.
Der var yderligere reserveret datoer for et grundkursus i maj 2020.
Claus Vangsager havde medvirket som underviser under Efteruddannelsen, hvor han
havde forelagt deltagerne de nu indførte krav om digitaliseret kommunikation via Cloudlager og brug af XML-filer og videofilm. TV-operatørerne havde været overraskede,
men kunne godt indse nødvendigheden af de nu stillede krav. Men i starten ville DTVK
være fleksibel i håndhævelsen af kravene.
Per Bjerregaard Jepsen havde deltaget i kontroludvalgets møde den 27. januar 2020,
hvor man havde været betænkelig ved, at benyttede XML-filers manglende overholdelse af det angivne udvekslingsformat ville betyde, at TV-operatøren mistede sit certifikat,
selvom det reelt var firmaet, der havde skylden herfor.
Henrik Tesgaard havde bemærket, at ifølge den udsendte kvartalsrapport for 4. kvartal
2019 fra DTVK havde 76 % af de tilsluttede DTVK-firmaer højst 2 TV-operatører ansat. Ti af firmaerne havde mere end 75 % af de certificerede TV-operatører ansat.
Claus Vangsager omtalte formiddagens møde mellem TV-inspektionsgruppen, DTVK,
KTVI og Dansk Byggeri. Mødet var holdt under ledelse af Michael H. Nielsen og havde
til formål primært at få afgrænset markedsføringen, men også om der var samarbejdsmuligheder. Foruden TV-inspektionsgruppens bestyrelse havde også Bo Laden og
Morten Aaby Nielsen deltaget som repræsentanter for DTVK.
Kloakmestrene havde også deltaget bredt med repræsentanter for alle 3 branchegrupper, der havde etableret Kloakmestrenes TV-inspektionskontrol.
Claus Vangsager fornemmede, at KTVI nu var blevet klar over, hvad DTVK rummede
og havde af krav for en tilslutning. KTVI havde aktuelt ca. 50 godkendte TV-operatører,
men havde under KTVI i alt fået uddannet og godkendt ca. 300 TV-operatører. Uddannelsen skete på et 4 dages kursus i AMU-regi efterfulgt af et godkendelseskursus un-
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der KTVI på 1 dag. Efter godkendelsen blev TV-operatørernes TV-inspektion ikke kontrolleret, men de var pålagt en årlig efteruddannelse af 1 dags varighed, hvor de også
aflagde en prøve.
Det var blevet aftalt, at begge parter ville overveje et muligt samarbejde internt under
kommende årsmøder, hvorefter parterne skulle mødes igen efter påske i et reduceret
antal, men fortsat under Dansk Byggeris ledelse.
Henrik Tesgaard kunne godt indse, at KTVI’s TV-operatører, der alle havde en erhvervsmæssig baggrund som enten rørlægger eller anlægsstruktør for at kunne blive
godkendt som TV-operatør under KTVI, havde en bredere baggrund til at kunne vejlede
en privat kunde end en DTVK-TV-operatør, der kun var uddannet til at gennemføre en
TV-inspektion og afrapportere fejl og mangler efter Fotomanualen, men ikke kunne vejlede om mulige årsager til problemerne i afløbssystemet.
Henrik Tesgaard havde også bemærket, at KTVI var klar over, at flere KTVI-firmaer
havde søgt over i DTVK af hensyn til deres arbejde for forsyninger. KTVI kunne ikke levere en afrapportering i den form, som forsyningerne krævede.
5)

Ny organisationsstruktur/Oprettelse af faldstammegruppe
Peder Bjerre Jakobsen redegjorde for forløbet af et kort møde, som han og Thomas R.
Nygaard haft med Michael H. Nielsen angående den kommende sekretariatsbetjening.
Dansk Byggeri forventede at skulle ansætte en ny konsulent i Brancheservice, der så
skulle have mulighed for at følge sekretariatsfunktionerne under hele Rørtekniksektionen i en periode sammen med Per Bjerregaard Jepsen. Det var ikke sikkert, at det
kunne afsluttes op til sommerferien, men Per Bjerregaard Jepsen havde overfor Michael H. Nielsen erklæret sig rede til at fortsætte en periode efter sommerferien, indtil
den kommende konsulent var klar til at tage over.
Men Michael H. Nielsen havde også varslet, at Rørtekniksektionen skulle betale et kontingent for sekretariatsfunktionen til Dansk Byggeri, idet Dansk Byggeri kun ville stille
en sekretariatsbetjening svarende ¼ årsværk til ubetalt rådighed. Per Bjerregaard Jepsen havde brugt mere tid, ca. 5-600 timer om året. Michael H. Nielsen havde vurderet
merbetalingen til 150.000 kr. for et helt år.
Peder Bjerre Jakobsen havde under mødet foreslået, at når den ny sektionskonsulent
skulle ansættes under Brancheservice, så han og Thomas R. Nygaard gerne, at Henrik
Friis fik en tættere tilknytning til Rørtekniksektionen. Henrik Friis havde et stort netværk
og var ganske god til at deltage i debatten på de sociale medier.
Peder Bjerre Jakobsen spurgte, om kontrolordningerne skulle inddrages i overvejelserne om en fordeling af den kommende kontingentbetaling til Dansk Byggeri? Han ville
også foreslå, at bestyrelsesmedlemmerne hver især skulle overveje, om de kendte
emner, der kunne bringes i forslag til Per Bjerregaard Jepsens afløser.
Det blev aftalt, at Peder Bjerre Jakobsen skulle udarbejde et udkast til en orienterende
skrivelse til de 3 formænd for kontrolordningerne angående den kommende kontingentbetaling. Udkastet skulle udsendes i en kort høring i bestyrelsen, inden Peder Bjerre Jakobsen afsendte den til kontroludvalgsformændene på bestyrelsens vegne.
Per Bjerregaard Jepsen oplyste, at han løbende indtastede sit timeforbrug for henholdsvis Arbejdsgiverservice og sektionsarbejde til Dansk Byggeri, men han førte selv
en mere uddybende fordeling af sit timeforbrug fordelt på Rørtekniksektionen, Kontrolordning for ledningsrenovering, Kontrolordning for styret boring og gennempresning og
TV-inspektionsgruppen inkl. DTVK. Han ville fra nytår 2020 opdele timeforbruget under
sidstnævnte på henholdsvis TV-inspektionsgruppen og DTVK
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Peder Bjerre Jakobsen fortalte, at der blev arbejdet på at få oprettet en brancheorganisering for de firmaer, der renoverede indvendige ledninger – en såkaldt faldstammegruppe. Tovholder på denne opgave var Peter Kim Petersen, Per Aarsleff A/S.
Peder Bjerre Jakobsen havde sammen med Peter Kim Petersen og Per Bjerregaard
Jepsen drøftet, om der skulle oprettes en selvstændig medlemsgruppe under Rørtekniksektionen parallelt med NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen, men en anden
mulighed var en optagelse i NO DIG-gruppen, hvor renoveringer af indvendige ledninger kunne blive en medlemskreds ved siden af renoveringer af udvendige ledninger og
styret boring. Når dette forhold var afklaret, skulle der også tages stilling til en række
forhold under Rørtekniksektionen, herunder en udvidelse af bestyrelsen.
Parallelt med brancheorganiseringen blev der arbejdet på at få oprettet en kundestyret
branchekontrolordning med forbillede i de 3 andre kontrolordninger under Rørtekniksektionen. Til det stiftende møde vedrørende brancheorganiseringen ville der også blive indbudt de relevante kundegrupper samt Rørcentret på Teknologisk Institut, der
havde udarbejdet en anvisning om renoveringer af indvendige ledninger.
Peder Bjerre Jakobsen kunne tilføje, at der var indkaldt til et forberedende møde den
25. marts 2020 på Teknologisk Institut.
Peder Bjerre Jakobsen og Thomas R. Nygaard mente ikke, at renovering af indvendige
ledninger og faldstammer var en NO DIG-aktivitet, så derfor burde dette arbejde organiseres som en selvstændig medlemsgruppe under Rørtekniksektionen ved siden af
NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen.
Bestyrelsen var enig i denne opfattelse.
Peder Bjerre Jakobsen ville under den kommende generalforsamling give en foreløbig
orientering om organiseringen af denne aktivitet under Rørtekniksektionen.
6)

Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring
Henrik Tesgaard var enig med Otto Lindskov i, at det kunne tage lang tid at få etableret
nye uddannelser under AMU. Han var selv med i NO DIG Infras samarbejde med EUC
Køge om at få aftalt et uddannelsesforløb inden for NO DIG og TV-inspektion. Her ville
man gøre brug af eksisterende kurser under AMU og søge at få etableret nye kurser
under AMU i et målrettet uddannelsesforløb. Fordelene ved at bruge AMU-systemet
var, at der kunne udbetales kursusgodtgørelse samt refusion for rejseomkostninger
modsat private kurser som DTVK’s kurser. Det indgik også i projektet, at kursisterne
skulle følge en relevant firmapraktik under forløbet. Den endelige målsætning var at få
etableret en erhvervsuddannelse.
Dennis Aamand var også aktiv i projektet og tilføjede, at der kun var adgang til at tilmelde kursister, hvis de var virksomhedsansatte eller tilknyttet et jobcenter. Man kunne
ikke komme på AMU-kursus lige fra gaden. Jobcentrene screenede deres tilmeldte arbejdssøgende for at sikre, at de var kursusegnede, så man undgik at få tilmeldt useriøse kursister, der kunne påvirke kursets forløb på en uheldig måde. Projektet pegede på
ganske gode jobmuligheder.
Per Bjerregaard Jepsen omtalte de kontrakts uddannelser, som Dansk Byggeri havde
aftalt med Fagligt Fælles Forbund for stilladsmontører, murerarbejdsmænd, betonmagere, nedbrydere og maskinførere. Tidligere kontrakts uddannelser havde resulteret i
struktøruddannelsen og tagdækkeruddannelsen under Erhvervsuddannelsesloven.
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7)

Økonomi
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik de udsendte budgetopfølgninger for Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen, der nu rummede omtrent alle poster i de kommende årsregnskaber. Der havde været mindre bevægelser i begge regnskaber siden forrige
budgetopfølgning.
Per Bjerregaard Jepsen kunne tilføje, at årsregnskabet ville blive påført en udgift på
4.500 kr. til revision samt et tab på 1.500 kr. i manglende kontingent fra Slamsugercentralen ApS.
Peder Bjerre Jakobsen var overrasket over, at Hegnet skulle have 48.625 kr. for etableringen og driften af den særlige hjemmeside, hvor man kunne tilmelde sig til årsmøderne i 2019. Hvis Hegnet skulle have samme betaling i 2020, skulle tilmeldingen foregå på en anden måde.
Claus Vangsager ville tage dette emne op med Hegnet på et kommende møde, hvor
de skulle drøfte igangsætningen af DTVK’s ny hjemmeside.
Peder Bjerre Jakobsen ville gerne have en oversigt over alle betalinger, som var sket til
Hegnet gennem de sidste 3-4 år, som Per Bjerregaard Jepsen påtog sig at udarbejde.
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik også udkast til budgetter for 2020 for både Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen med baggrund i uændrede kontingenter for Rørtekniksektionen på 1.500 kr. pr. medlemsvirksomhed og NO DIG-gruppen på 2.200 kr. pr.
medlemsvirksomhed samt ekstra 2.200 kr. pr. tilsluttet system/metode under de 2 NO
DIG-kontrolordninger. Desuden indeholdt budgettet fortsatte kontingentbetalinger på
25.000 kr. fra TV-inspektionsgruppen og 50.000 kr. fra NO DIG-gruppen. I Rørtekniksektionen var der afsat 60.000 kr. til markedsføring inkl. omtalte hjemmeside og 10.000
kr. til oprettelse af den kommende medlemsgruppe. Hos NO DIG-gruppen var der igen
afsat 30.000 kr. i tilskud til revisioner af de på hjemmesiden udlagte bygherredokumenter for udbud af styrede boringer.
Bestyrelsen kunne godkende begge budgetter, men hos Rørtekniksektionen skulle der
kun afsættes 30.000 kr. til markedsføring, mens de andre 30.000 kr. skulle afsættes til
betaling af omtalte kontingent i 2020 til Dansk Byggeri, der først ville blive opkrævet,
når den ny sektionskonsulent havde taget over.

8)

Årsmøder og generalforsamling 2020
Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til Henrik Friis.
Peder Bjerre Jakobsen orienterede om forløbet af formiddagens møde mellem kontrolinstanserne på TV-inspektionsområdet, der ifølge deltagerne havde haft en konstruktiv
dialog, og hvor der var bebudet et kommende opfølgende møde i et snævrere forum efter påske.
Peder Bjerre Jakobsen orienterede også om hans og Thomas R. Nygaards møde med
Michael H. Nielsen lige inden bestyrelsesmødet om den kommende sekretariatsbetjening efter Per Bjerregaard Jepsen. Dansk Byggeri ville fremadrettet have tilført et ekstrakontingent på 150.000 kr. om året for sekretariatsbetjeningen udover de 25 % af et
årsværk, som Dansk Byggeri stillede til rådighed for sektionerne. Bestyrelsen ville drøfte, hvorledes denne udgift skulle fordeles på de forskellige fora under Rørtekniksektionen fra 1. januar 2021. I 2020 ville Rørtekniksektionen selv betale et forventet forholdsmæssigt kontingent.
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Thomas R. Nygaard havde foreslået Michael H. Nielsen, at Henrik Friis fik en tættere
tilknytning til Rørtekniksektionen, ikke mindst i relation til hans pleje af sit netværk og
optræden på de sociale medier, noget stil med hans medvirken under Vejbygningssektionen.
Per Bjerregaard Jepsen havde indgået aftale med Munkebjerg Hotel om, at det fælles
årsmødearrangement inkl. generalforsamlingen blev afviklet torsdag den12. marts fra
kl. 14.00 til afslutning lørdag den 14. marts 2020 med afrejse for de sidste deltagere efter morgenmaden. Den på bestyrelsemøde nr. 3/2019 aftalte udvidelse af arrangementet havde han endnu ikke fået aftalt med Munkebjerg Hotel.
Henrik Friis ville gerne lade Dansk Infrastruktur stå som arrangør og betale for den påtænkte klimakonference den 12. marts i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00. Han havde fået
aftaler med indlæg fra DANVA, KL og fra nogle borgerlige partiers ordførere, men formentlig kunne han ikke overtale socialdemokraterne til at stille op, fordi de endnu ikke
var helt afklarede i deres politik.
Henrik Friis ville gerne have mulighed for at indbyde alle medlemsvirksomheder under
Dansk Infrastruktur for at få en god tilslutning til den efterfølgende paneldebat. Han håbede på ca. 50-60 fremmødte firmarepræsentanter.
Henrik Friis forestillede sig, at de fremmødte deltagere skulle have en sandwich med
drikkelse til, når de ankom, men de skulle ikke deltage i NO DIG-gruppens festmiddag.
Rørtekniksektionen kunne selv beslutte, om de indbudte oplægsholdere skulle indbydes til at deltage i festmiddagen, men de ville formentlig alle tage hjem, når konferencen var afsluttet.
Henrik Tesgaard ville foreslå, at man fik arrangeret et besøg af advokat Simon Heising,
Nexus Advokater fredag formiddag, hvor der ellers var planer om at arrangere en udflugt til et besøgsmål i Vejle by.
Det blev aftalt følgende årsmødeprogram:
Torsdag den 12. marts 2020:
Kl. 10.00 – 10.45:
Kl. 11.00 – 12.00:
Kl. 12.00 – 13.00:
Kl. 13.00 – 14.00:
Kl. 14.00 – 14.30:
Kl. 15.00 – 15.45:
Fra kl. 15.30:
Kl. 16.00 – 18.00:
Kl. 18.00 – 19.00:
Kl. 19.00 -:

NO DIG-gruppens årsmøde
Årsmøde i Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Frokost
Årsmøde i Kontrolordning for ledningsrenovering
Kaffepause
Generalforsamling i Rørtekniksektionen
Ankomst af deltagere i Klimakonferencen
Dansk Infrastrukturs Klimakonference
Netværkspleje
Festmiddag

Fredag den 13. marts:
Kl. 09.00 – 12.00:

Et muligt besøg af adv. Simon Heising.

Resten af dagen skulle følge det program, som tidligere var fastlagt af bestyrelsen i TVinspektionsgruppen.
Per Bjerregaard Jepsen ville kontakte Munkebjerg Hotel med henblik de aftalte ændringer i tidspunkter og lokalereservationer.
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Henrik Tesgaard ville kontakte advokat Simon Heising, Nexus Advokater og - i tilfælde
af hans medvirken - aftale program og eventuel betaling.
Per Bjerregaard Jepsen henviste til mødeindkaldelsen, hvor han skulle korrigere med
hensyn til til valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var Dennis Aamand, Thomas R. Nygaard og Claus Vangsager, der var på valg under deres respektive medlemskredse. Alle kan ifølge vedtægterne modtage genvalg.
Ligeledes var Kim Petersen og Tommy Neider på valg og kunne modtage genvalg som
suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen drøftede, hvem der skulle foreslås til at afløse Jan Heldardskard i resten af
hans valgperiode, når han ikke længere var ansat i en medlemsvirksomhed.
Det blev aftalt, at Peder Bjerre Jakobsen skulle kontakte direktør Søren Kjær for at høre, om Entreprenørfirmaet Østergaard A/S var interesseret i at stille med en kandidat.
9)

Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere
Peder Bjerre Jakobsen forventede, at kommende udbud af offentlige arbejder ville indeholde krav om størst mulig reduktion af CO2-udslip. Han havde spurgt flere forsyninger om deres kommende udbudsvilkår på dette område, men havde ikke fået et klart
svar, heller ikke på spørgsmålet om de gjorde sig overvejelser herom. Skulle man
spørge DANVA?
Thomas R. Nygaard havde stillet tilsvarende spørgsmål til sine kunder, men havde heller ikke fået oplysninger om konkrete overvejelse eller planer, ej heller varslinger om
kommende konkrete krav.
Henrik Friis havde været deltager i et udvalg under Vejdirektoratet, hvor man havde
drøftet denne problematik, men hvor man endnu ikke var nået frem til at kunne fastlægge konkrete krav.
Vejdirektoratet forventede ved kommende brorenoveringer at udbetale en bonus for en
opnået reduktion af CO2-udslip afhængig af omfanget af det udbudte arbejde. Der blev
skelet til tilsvarende projekter i Norge, hvor man var længere fremme. Vejdirektoratet
skulle lave en plan for udfasningen af alle benzin- og dieselforbrugende maskiner senest i 2030. Alternativet var brug af biodiesel eller el-drevet maskinel.
Henrik Friis var ikke bekendt med, om DANVA havde tilsvarende overvejelser.
Henrik Tesgaard forventede, at mange mindre virksomheder ville opgive på forhånd at
gå ind i sådanne projekter. Det ville gavne de store firmaer, men give mindre konkurrence.

10)

Arbejdsmiljø
Der var intet at drøfte under dette punkt.

11)

Fastsættelse af næste møde
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til
Mandag den 11. maj 2020 kl. 10.00 hos
FKSSlamson A/S, Teknikvej 36, 5260 Odense S
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12)

Eventuelt
Peder Bjerre Jakobsen foreslog, at man overvejede at arrangere en Temadag om aktuelle emner.
Thomas R. Nygaard mente, at man skulle afvente forløbet af det kommende årsmødearrangement og så tage en drøftelse på det nu aftalte kommende bestyrelsesmøde.
Der skulle være tale om emner, der ikke var drøftet i andre sammenhænge, hvor medlemsvirksomhederne også havde mulighed for at deltage.
Henrik Tesgaard nævnte IWA-udstillingen i efteråret, hvor man også kunne overveje
medlemsarrangementer i tilknytning til denne udstilling. Her ville både Per Aarsleff A/S
og FKSSlamson A/S udstille. DTVK havde overvejet, om de også skulle udstille, men
ikke selvstændigt.
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