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REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 1/2019 i Rørtekniksektionen 
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 10.00 på 
Hotel Nyborg Strand. Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
 
Deltagere: 
 
Peder Bjerre Jakobsen 
Jan Heldardskard  
Thomas R. Nygaard 
Erik Overbye 
Claus Vangsager  
Dennis Aamand 
Per Bjerregaard Jepsen(Ref.) 
 
 
 
 
 
D A G S O R D E N: 
 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2018 
2) Siden sidst/Forretningsorden for bestyrelsen/Medlemsforhold 
3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK 
5) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 
6) Økonomi 
7) Årsmøder og generalforsamling 2019 
8) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
9) Arbejdsmiljø 
10) Fastsættelse af næste møde 
11) Eventuelt 
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Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde og ønskede 
alle et godt nytår.  

 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2018 
 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 8. 
november 2018, der derfor ansås for godkendt. 
 

2) Siden sidst/Forretningsorden for bestyrelsen/Medlemsforhold 
 
 Jan Heldardskard, der havde måttet melde afbud til bestyrelsesmøde nr. 3/2018, un-

derskrev som det sidste medlem af bestyrelsen den aftalte forretningsorden. 
 

Peder Bjerre Jakobsen spurgte til, hvorledes de øvrige sektioner havde reageret på op-
fordringen fra Dansk Byggeri, at bestyrelsesmedlemmer skulle trække sig, hvis de per-
sonligt eller deres virksomhed blev anklaget for brud på konkurrencereglerne? Og 
hvordan gik det med en konkurrencesag inden for tagpapområdet, hvor deres kontrol-
ordning TOR Godkendt også var indblandet? 
 
Per Bjerregaard Jepsen var bekendt med, at der pågik en dialog mellem Dansk Bygge-
ri og bestyrelsen i Nedrivningssektionen, hvor flere bestyrelsesmedlemmers virksom-
heder var under anklage ved domstolene for brud på konkurrencereglerne. Sagen på 
tagpapområdet var ifølge en artikel for nogen tid siden i Børsen ved en afgørelse i 
Konkurrenceklagenævnet blevet tilbagevist til fornyet behandling i Konkurrencestyrel-
sen. 

 
 Bøgballe TV-inspektion ApS v/Søren Arenkild, Dalbylunden 18, 8722 Hedensted var 

blevet overtaget af FKSSlamson A/S og var derfor udmeldt af Dansk Byggeri pr. 31. 
december 2018. Det samme ville gælde for medlemskaberne af Rørtekniksektionen, 
TV-inspektionsgruppen og DTVK. 

 
 Sp/f Filurin v/Gudjon og Leif Egholm, Undir Fossum 71, FO-Klaksvik, Færøerne var ved 

at blive optaget DTVK og havde i den forbindelse søgt optagelse i Dansk Byggeri. Her 
havde optagelse ikke kunnet gennemføres, da Sp/f Filurin ikke ville arbejde i Danmark. 
TV-inspektionsgruppen havde besluttet, at Sp/f Filurin kunne blive associeret medlem 
på de samme økonomiske vilkår som de fuldgyldige medlemmer. I den forbindelse 
skulle Sp/f Filurin også være associeret medlem af Rørtekniksektionen. 
 
Per Bjerregaard Jepsen havde modtaget en ansøgning om optagelse i Dansk Byggeri 
fra det ny selskab Vitek Danmark A/S, der havde overtaget Insituform A/S og Berotech 
A/S inkl. deres tilsluttede 6 systemer under Kontrolordning for ledningsrenovering. Det 
ny selskab ønskede at blive medlem af Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen.   

 
 Bestyrelsen kunne godkende kommende optagelser af Sp/f Filurin som associeret 

medlem og en kommende optagelse af Vitek Danmark A/S i Rørtekniksektionen og for 
sidstnævntes vedkommende også en kommende optagelse i NO DIG-gruppen. 

   
3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
 

Der havde ikke været møder i kontroludvalgene under Kontrolordning for ledningsreno-
vering siden bestyrelsesmøde nr. 3/2018. Næste møder blev holdt den 22. januar 2019.  

 
Der var ikke noget nyt med hensyn til de 2 midlertidigt udelukkede systemer eller de 
systemer, der var under optagelse. 

 
Kontroludvalget havde som meddelt på møde nr. 3/2018 vedtaget at afskaffe indskuds-
betalingen på 60.000 kr. ved førstegangsoptagelser af systemer inden for hvert af de 3 
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hovedområder: strømpeforinger, stram foring og rørsprængninger og lade den erstatte 
af en forskudsbetaling på eksempelvis 50.000 kr., hvori senere opkrævninger kunne 
modregnes. Ændringen var tænkt at skulle træde i kraft fra 1. januar 2019, men måtte 
afvente årsmødet i marts 2019, idet vedtægterne skulle ændres.  
 
På det kommende årsmøde skulle DANVA udpege en ny repræsentant i kontroludval-
get i stedet for Per Hallager, der ikke kunne fortsætte ifølge vedtægterne. Der skulle 
også vælges en ny firmarepræsentant i det udvidede kontroludvalg i stedet for Peter 
Lystbæk, der heller ikke kunne fortsætte ifølge vedtægterne. 

 
 Der havde heller ikke været kontroludvalgsmøde under Kontrolordning for styret boring 

og gennempresning. Næste møde holdtes den 17. januar 2019 
 
 Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde 20 tilsluttede firmaer med 

hver en metode til styret boring, hvor 14 firmaer havde fået deres optagelser fornyet for 
2019, mens de sidste 6 firmaer skulle have deres optagelser fornyet pr. 30. juni 2019 
og et år frem. 

 
Der var ikke nyt at berette om med hensyn til optagelser af metoder til mikrotunnelering 
eller pilotrørsmetode. 

 
 IT-firmaet Itera, der forestod den digitale borerapport, havde varslet en forhøjelse af 

Hosting Borerapport på 1.000 kr. pr. måned svarende til 18 %. 
 
 På det kommende årsmøde ville den nuværende formand for kontroludvalget Kjeld 

Emil Olsen udtræde af kontroludvalget, da han ikke kunne genudpeges af Dansk Led-
ningsejerforum for en ny periode ifølge vedtægterne. Gunner Nielsen, der repræsente-
rede Banedanmark, var på genudpegning, men han ville ikke fortsætte, fordi han havde 
fået andre arbejdsopgaver, der ikke havde med ledninger at gøre. Kim Petersen, der 
var indtrådt i kontroludvalget som firmarepræsentant i maj 2018, da Christian Rønne 
forlod sin ansættelse i Zacho-Lind A/S, var på valg og forventedes at fortsætte. Der var 
overvejelser om at udvide antallet af firmarepræsentanter til 3, når der nu var 6 kunde-
udpegede medlemmer. 

 
 Både Thomas R. Nygaard og Jan Heldardskard havde bemærket, at der var kommet 

en ny sagsbehandler i Banedanmark, når der skulle søges om tilladelse til at bore i de-
res arealer. Kravene til ansøgningen var omfattende, og der var ikke forskel på, om ba-
nelinjen lå i et byområde eller på en bar mark.  

 
 Per Bjerregaard Jepsen spurgte, om Thomas R. Nygaard var kommet videre i sine 

overvejelser om en ajourføring af de 3 dokumenter om styret boring, som siden 2012 
havde ligget på kontrolordningens hjemmeside? 

 
 Thomas R. Nygaard havde drøftet det med Entreprenørfirmaet Østergaard A/S og Za-

cho-Lind A/S. I øjeblikket oplevede de, at rådgiverne valgte at bruge AB18 i stedet for 
Bygherrevejledningen. Der var bla. en diskussion om ansvaret for blow up, hvor de 2 
grundlag så forskelligt på, hvem der havde ansvaret. Her var AB18 mere restriktiv. Hvis 
rådgiveren valgte AB18, ville det være dyrere at få gennemført en styret boring. 

 
 Thomas R. Nygaard ville gerne have oplyst, hvem der deltog i udarbejdelsen af Byg-

herrevejledningen i sin tid? 
 

Per Bjerregaard Jepsen kunne huske, at Morten Hansen, Entreprenørfirmaet Øster-
gaard A/S og dengang firmarepræsentant i kontroludvalget og Olav Bennike, Aalborg 
Forsyning A/S og daværende DANVA-repræsentant i kontroludvalget var med fra kon-
trolordningen og NO DIG-gruppen. Envidan var pennefører og tovholder i et udvalgsar-
bejde. Han kunne ikke huske navnene på deres repræsentanter i dette udvalg. 
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 Dennis Aamand kunne fortælle, at NO DIG Infra overvejede at foreslå ændringer i 

grundlaget for udbud af strømpeforinger. Her kunne det være relevant at tage emnet: 
udbud af styrede boringer med 

 
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK  
  
 TV-inspektionsgruppen havde holdt et bestyrelsesmøde den 13. november 2018 og 

holdt et nyt bestyrelsesmøde den 23. januar 2019. DTVK-kontroludvalget og TV-
inspektionsgruppens bestyrelse holdt et nyt fælles strategimøde den 27. februar 2019 i 
Fredericia som en opfølgning af deres fælles strategiseminar den 24. oktober 2018.  

 
 Der var gennemført et grundkursus 3/2018 i dagene 25.-28. november 2018 med 11 

deltagere inkl. 2 nye DTVK-konsulenter, der var kommet til efter sommerferien. Der 
holdtes en Efteruddannelse 2019 den 10. januar 2019 samt et nyt grundkursus 1/2019 i 
dagene 31. marts – 3. april 2019.  

 
 Sejersten Kloak Service A/S, Ølsted var blevet godkendt under DTVK. Firmaet havde 

som det første firma afvist et medlemskab af Dansk Byggeri og TV-inspektionsgruppen.  
 
 Claus Vangsager kunne tilføje, at der efter strategiseminaret i oktober 2018 var nedsat 

flere arbejdsgrupper, der skulle aflevere deres resultater og konklusioner på det kom-
mende opfølgende seminar. Der var brugt megen tid og en del økonomiske ressourcer 
i dette arbejde, hvis endemål var vedtagelse af en strategiplan. Der var også en udfor-
dring i at få DANVA aktiveret og få dem med på at få fastlagt retningslinjer for udførelse 
af TV-inspektion fremadrettet. 

 
 Claus Vangsager kunne endelig oplyse, at der forestod en omlægning af den nuvæ-

rende grunduddannelse for TV-operatører. Hidtil var den foregået over 4 dage på et 
kursuscenter, hvor Allan Møller havde været gennemgående kursusleder, men når han 
stoppede, kunne ingen af de tilbageværende konsulenter af hensyn til deres daglige 
arbejde bruge 4 dage i træk til at være kursusleder. 

 
5) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 

 
Per Bjerregaard Jepsen henviste til Dansk Byggeris bestyrelsesseminar den 16. januar 
2019 i Kolding, hvor emnet var den danske model og overenskomsterne. Han havde 
tilmeldt sig til konferencen.  

 
6) Økonomi 
 

Per Bjerregaard Jepsen gennemgik de udsendte budgetopfølgninger for Rørtekniksek-
tionen og NO DIG-gruppen. Der havde ikke været bevægelser i NO DIG-gruppens 
regnskab siden forrige budgetopfølgning. Eneste nye udgift i Rørtekniksektionens bud-
getopfølgning var mødeudgifterne til bestyrelsesmøde nr. 3/2018. I budgetterne for 
2018 var der afsat beløb til markedsføring i både Rørtekniksektionen og NO DIG-
gruppen og i sidstnævntes budget var der også afsat beløb til en revision af dokumen-
terne vedrørende udbud af styrede boringer, men disse beløb var ikke brugt, så begge 
årsregnskaber ville ende med overskud. 
  
Der var ingen bemærkninger. 

 
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik udkast til budgetter for både NO DIG-gruppen og 
Rørtekniksektionen.  Han havde justeret de forventede udgifter til møder og generalfor-
samling og havde igen afsat samme beløb til markedsføring og projekt. Med et uæn-
dret kontingent på 1.500 kr. for medlemskab af Rørtekniksektionen og med et kontin-
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gentbidrag på 50.000 kr. fra NO DIG-gruppen og 25.000 kr. fra TV-inspektionsgruppen, 
ville Rørtekniksektionen få et forventet overskud i 2019 på 10.000 kr. 
 
Med et ligeledes uændret kontingent på 2.200 kr. pr. stemme, som en medlemsvirk-
somhed af NO DIG-gruppen rådede over på årsmødet, ville NO DIG-gruppens regn-
skab i 2019 ende med et underskud på godt 70.000 kr., som der var plads til i egenka-
pitalen. 
 
Claus Vangsager ville foreslå, at NO DIG-gruppen i år, som TV-inspektionsgruppen 
gjorde sidste år, skulle gøre brug af en særlig hjemmeside, som Hegnet ville oprette, 
og hvor man kunne tilmelde sig til årsmødet og i øvrigt udskrive alle de dokumenter, 
der indgik i drøftelserne på de enkelte årsmøder. 
 
Peder Bjerre Jakobsen ville gerne have mere omtale af kontrolordningerne via et fort-
sat samarbejde med Citat Kommunikation v/Henrik Steen Hansen. Det var ærgerligt, at 
der ikke var blevet skrevet artikler herom i 2018, men her havde bestyrelsesmedlem-
merne jo også en opgave i at finde emner, som der kunne skrives om. 
 
Peder Bjerre Jakobsen spurgte, om nogle havde kendskab til Svatek A/S’s aktiviteter 
på NO DIG-området? 
 
Per Bjerregaard Jepsen kunne fortælle, at Svatek A/S, mens Ole Sinding var tilknyttet 
selskabet, søgte optagelse i Kontrolordning for ledningsrenovering med et system til 
stram foring, vist nok af vandledninger. Firmaet betalte et indskud, men deres optagel-
sesprocedure gik efterhånden helt i stå. Alligevel havde de bevaret tilknytningen til NO 
DIG-gruppen.  
 
Dennis Aamand mente også, at Lars Møller havde haft kontakter til Svatek A/S på et 
eller andet tidspunkt. 

 
Bestyrelsen kunne tiltræde, at de 2 budgetforslag for 2019 skulle forelægges på års-
mødet i NO DIG-gruppen og på Rørtekniksektionens generalforsamling til forhåbentlig 
vedtagelse. 

 
7) Årsmøder og generalforsamling 2019   
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde indgået aftale om, at det fælles årsmødearrangement 

inkl. generalforsamlingen blev afviklet i dagene 14.-16. marts 2019 på Haraldskær Si-
natur Hotel & Konference, Skibetvej 140, 7100 Vejle.  

 
Rørtekniksektionens generalforsamling forventedes holdt fredag den 15. marts 2019 i 
tidsrummet kl. 10.30 – 12.00. Om eftermiddagen ville TV-inspektionsgruppen og DTVK 
holde deres årsmøder og slutte af med deres festmiddag.  
 
Om torsdagen dagen før ville der blive holdt årsmøder i NO DIG-gruppen og Kontrol-
ordning for styret boring og gennempresning, og om aftenen ville NO DIG holde deres 
festmiddag.  

 
 Med hensyn til bestyrelsesvalg foregik disse på årsmøderne i henholdsvis NO DIG-

gruppen og TV-inspektionsgruppen. Ifølge NO DIG-gruppens vedtægter kunne et be-
styrelsesmedlem genvælges 3 gange og kunne således sidde i bestyrelsen i op til 8 år. 
TV-inspektionsgruppen havde ingen begrænsninger med hensyn til antallet af genvalg. 

 
På de kommende årsmøder var Peder Bjerre Jakobsen på genvalg for 3. og sidste 
gang. Jan Heldardskard var på genvalg for 1. gang. Ligeledes var Erik Overbye på 
genvalg for 1. gang.  
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Suppleanterne Kim Petersen og Henrik Tesgaard var ligeledes på valg. Kim Petersen 
var suppleant for alle 4 bestyrelsesmedlemmer fra NO DIG-gruppen, mens Henrik 
Tesgaard var suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer, som TV-inspektionsgruppen 
indvalgte. 
 
Claus Vangsager spurgte, om suppleanterne fremadrettet skulle deltage i bestyrelses-
møderne, så de bedre kunne følge med i bestyrelsesarbejdet og være helt klare, hvis 
det blev aktuelt med, at de skulle indtræde i bestyrelsen? 
 
Der var enighed om at foreslå de 2 suppleanter, at de kunne få adgang til at deltage i 
bestyrelsesmøderne, hvis de ønskede dette. 
 
Per Bjerregaard Jepsen havde fået en aftale med Henrik Friis om, at han gerne ville 
fungere som dirigent på årsmøderne i NO DIG-gruppen, Kontrolordning for styret bo-
ring og gennempresning og Kontrolordning for ledningsrenovering samt på generalfor-
samlingen i Rørtekniksektionen. På TV-inspektionsområdet forventede han at få en af-
tale med DTVK’s tidligere formand Vagn Lykke, at han skulle være dirigent på deres 2 
årsmøder.   

 
8) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
 

Peder Bjerre Jakobsen syntes, at det var oplagt for Rørtekniksektionen at samarbejde 
med NO DIG Infra. 
 
Dennis Aamand var helt enig. Han omtalte et arrangement hos EUC i Køge, hvor man 
ønskede at opstarte en bred NO DIG-uddannelse. Der havde været demonstrationer 
af, hvorledes man NO DIG-renoverede ledninger samt etablerede nye ledninger ved 
brug af styrede boringer. Ligeledes havde Erik Overbye stillet en TV-bil til rådighed, så 
man kunne følge med i forløbet af en TV-inspektion af en kloakledning. Målsætningen 
var i første omgang at få sådanne kurser ind over AMU-systemet, men på sigt skulle de 
helst ende op i én eller flere erhvervsuddannelser. 
 
Dennis Aamand var også i kontakt med Københavns Kommune om at udvikle kurser i 
NO DIG-branchen for langtidsledige. I løbet af foråret var der håb om, at de første kur-
ser kunne gennemføres.  
 
Jan Heldardskard fulgte også med i denne udvikling, men syntes ikke, at styret boring 
og rørsprængning af ledninger var tilstrækkeligt med. 
 
Dennis Aamand kunne kun opfordre Jan Heldardskard til at gøre brug af NO DIG Infras 
hjemmeside og her gøre sine synspunkter gældende.  
 
Claus Vangsager mente også, at TV-inspektionsgruppen skulle tilmelde sig dette net-
værk i NO DIG Infra. 

 
9) Arbejdsmiljø 
 

Der var ingen bemærkninger til det fremsendte mødemateriale fra Arbejdsmiljøudvalget 
under Dansk Byggeri.  
 
Bestyrelsen var interesseret i fortsat at få den løbende information om udviklingen in-
den for dette område. 
 

10) Fastsættelse af næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 
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Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 10.00 hos 
Munck Forsyningsledninger A/S, Billedskærervej 7, 5230 Odense M  

 
11) Eventuelt 

 
Peder Bjerre Jakobsen havde endnu ikke fået holdt mødet med Dansk Byggeris ledel-
se om sekretariatsbetjeningen af Rørtekniksektionen, men han ville gerne have et eller 
flere andre bestyrelsesmedlemmer med til mødet. 
 
Thomas R. Nygaard ville gerne deltage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


