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Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen. En særlig velkomst blev rettet til Søren Kjær 
og Trine de Fine Skibsted, der deltog for første gang. 
 
Peder Bjerre Jakobsen foreslog, at der gennemførtes en præsentationsrunde, hvor del-
tagerne fortalte om deres baggrund for deltagelsen. 
 
Peder Bjerre Jakobsen var til daglig ansat i Per Aarsleff A/S Rørteknik. Han havde væ-
ret medlem af bestyrelserne i Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen siden 2013 og 
havde været formand begge steder siden 2016. Han repræsenterede medlemskredsen 
under Kontrolordning for ledningsrenovering. 
 
Thomas R. Nygaard var ansat i Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og havde været 
medlem af bestyrelserne i Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen siden 2016 som re-
præsentant for medlemskredsen under Kontrolordning for styret boring og gennem-
presning. Han var også Rørtekniksektionens repræsentant i Dansk Infrastrukturs besty-
relse. 
 
Henrik Tesgaard var ansat i FKSSlamson A/S og blev valgt til bestyrelsen i 2019 som 
repræsentant for TV-inspektionsgruppen og DTVK-firmaerne. Han var som Thomas R. 
Nygaard også udpeget til bestyrelsen i Dansk Infrastruktur.  
 
Claus Vangsager var også ansat i Per Aarsleff A/S og havde siden 2016 været repræ-
sentant for TV-inspektionsgruppen og DTVK-firmaerne i Rørtekniksektionens bestyrel-
se. Han sad ligesom Henrik Tesgaard også i TV-inspektionsgruppens bestyrelse, hvor 
han var formand. 
 
Dennis Aamand var ansat i Vitek Danmark A/S og havde siden 2018 været medlem af 
bestyrelsen i Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen, hvor han også repræsenterede 
medlemskredsen under Kontrolordning for ledningsrenovering. 
 
Søren Kjær havde siden 2018 været direktør i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, 
hvortil han kom fra en ansættelse i Züblin A/S. Han var kandidat på det aflyste årsmø-
de til den ledige post i de 2 bestyrelser som repræsentant for medlemskredsen under 
Kontrolordning for styret boring og gennempresning, men deltog nu efter aftale i besty-
relsesmøderne fremadrettet, indtil hans valg til bestyrelsen kunne bekræftes på et 
kommende årsmøde. 
 
Trine de Fine Skibsted fortalte, at hun var tiltrådt 1. maj 2020 som konsulent i Dansk 
Byggeris Brancheservice og var udset til at skulle fungere som konsulent for Vejbyg-
ningssektionen og Rørtekniksektionen inkl. underliggende fora. Hun var uddannet øko-
nom og havde været ansat i et rådgivende ingeniørfirma, Energistyrelsen og i de sidste 
6 år i Departementet i Klima, Energi- og Forsyningsministeriet. 
 
Per Bjerregaard Jepsen var ansat i Dansk Byggeri Arbejdsgiverservice og forud i En-
treprenørforeningen og havde været med til at stifte NO DIG-gruppen, de 2 NO DIG-
kontrolordninger samt Rørtekniksektionen, der blev stiftet i 2010 af NO DIG-gruppen og 
TV-inspektionsgruppen i fællesskab. Siden stiftelsen af Rørtekniksektionen havde han 
også serviceret TV-inspektionsgruppen og DTVK. Han havde aftalt med Dansk Bygge-
ri, at han forlod sin ansættelse her med udgangen af september 2020 for at gå på pen-
sion. Han havde også aftalt et parløb med Trine de Fine Skibsted i relation til Rørtek-
niksektionen, indtil hun følte sig klar til at overtage hele konsulentarbejdet. 

 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2020 
 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 29. 
januar 2020, der derfor ansås for godkendt. 
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2) Siden sidst/Medlemsforhold 
  
 Focus TV-inspektion v/Nicolaj Olsen, Lundestrædet 10 II mf., 4300 Holbæk var udmeldt 

af Dansk Byggeri pr. 31. marts 2020 på grund af virksomhedsophør. Firmaet var derfor 
også udmeldt af Rørtekniksektionen, TV-inspektionsgruppen og DTVK 

 
 Der forelå 2 ansøgninger om optagelse: NR TV-inspektion ApS, v/Niels Rüsz, Nyrupvej 

30, Nyrup, 9600 Aars og Kyrsting ApS, v/Morten Kyrsting Hørup, Køllegårdsvej 7, 2730 
Herlev, der begge havde søgt optagelse i TV-inspektionsgruppen og DTVK. De havde 
begge hidtil været tilsluttet KTVI.  

 
 Kyrsting ApS var i forvejen medlem af Dansk Byggeri og søgte derfor optagelse i Rør-

tekniksektionen og TV-inspektionsgruppen som fuldgyldigt medlem. 
 
 Niels Rüsz var medlem af Danske Maskinstationer & Entreprenører med firmaet NR 

Kloak & Beton ApS, men havde stiftet et nyt selskab NR TV-inspektion ApS, som han 
havde søgt optagelse med i Dansk Byggeri, Rørtekniksektionen og TV-inspektions-
gruppen.  

 
 Da Niels Rüsz ønskede at bevare medlemskabet af DME med det andet selskab, og 

fordi DME ikke var en del af DA-fællesskabet, havde Dansk Byggeri annulleret hans 
ansøgning om optagelse med NR TV-inspektion ApS, når han ikke ønskede at blive op-
taget med hans andet selskab NR Kloak & Beton ApS. Niels Rüsz havde betalt ind-
skudsbeløb, og hans optagelsesprocedure i DTVK fortsatte derfor. Men hans medlem-
skab af Rørtekniksektionen og TV-inspektionsgruppen kunne under de foreliggende 
omstændigheder kun blive et associeret medlemskab. 

 
 Bestyrelsen besluttede at optage Kyrsting ApS som fuldgyldigt medlem og NR TV-

inspektion ApS som associeret medlem. 
 
 Claus Vangsager forventede, at TV-inspektionsgruppen ville optage begge virksomhe-

der på de samme vilkår. De 2 firmarepræsentanter deltog begge som KTVI-repræsen-
tanter i det i øvrigt udmærkede møde den 29. januar 2020 med TV-inspektionsgruppen 
og DTVK. Efterfølgende havde de begge indset, at KTVI ikke kunne leve op til standar-
den under DTVK, så de havde valgt selvstændigt at søge optagelse i DTVK, fordi de nu 
havde kunder, der ønskede dette.  

 
 Henrik Tesgaard var enig i, at det var dyrere at være tilsluttet DTVK, bla. på grund af 

stikprøvekontrollen. Men kontrolarbejdet var blevet lettere at administrere for alle parter 
efter oprettelsen af den fælles platform Cloud-lager.  

 
 Henrik Tesgaard var også enig i, at KTVI-operatørerne med deres uddannelsesmæssi-

ge baggrund som anlægsstruktør eller rørlægger kunne give private kunder en bedre 
betjening ved, at de kunne anvise mulige løsninger på konkret opståede problemer i 
deres ledninger, mens DTVK-operatørernes arbejde omfattede TV-inspektion af større 
ledningsanlæg med henblik på planlægning af en kommende renovering eller udskift-
ning. 

 
 Trine de Fine Skibsted spurgte, om de 2 kontrolinstanser kunne sammenlægges? 
 
 Claus Vangsager svarede, at der var gjort forsøg på at lægge de af kloakmestrene ud-

førte TV-inspektioner ind under DTVK for en halv snes år siden på særlige og lempeli-
gere vilkår, men det fungerede ikke. Så kloakmestrene valgte at oprette deres egen 
kontrolordning. Han mente, at det nok var bedst, at det fortsatte således, men forhå-
bentlig nu i et samarbejde, hvor dette var muligt, og ellers ikke bruge medierne til at 
fremhæve sin egen ordning på bekostning af modparten.  
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3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
 
 Der havde været et Skype-møde i det kundeudpegede kontroludvalg under Kontrolord-

ning for ledningsrenovering den 25. marts 2020, hvor kontroludvalget drøftede udste-
delsen af nye optagelsesbeviser fra 1. april 2020 og et år frem. På grund af Corona nå-
ede ikke alle kontrolbesøg, primært markbesøg, at blive gennemført inden udgangen af 
marts 2020, hvorfor nogle af optagelserne kun gjaldt til udgangen af oktober 2020.  

 
 N.C. Johansen & Sønner ApS, Odense var blevet optaget med et strømpeforingssy-

stem: Easy-liner, der også var tilsluttet under Entreprenør Peter Meyer A/S. Vitek Dan-
mark A/S havde overført deres strømpeforingssystem: Insituform Glas (IGL) til et hvi-
lende medlemskab, der højest kunne vare i et år. Aagaard Jensen A/S, Vejle var fortsat 
under optagelse med et strømpeforingssystem: Alpha-liner, hvor de manglede at afle-
vere nogle prøveresultater. 

 
 Dennis Aamand tilføjede, at Viteks omtalte glas-liner blev ikke brugt og var derfor over-

gået til et hvilende medlemskab. Vitek udførte i øjeblikket betydelig flere installationer i 
Norge end i Danmark. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen oplyste, at de næste møder i kontroludvalgene blev holdt 13. 

maj 2020 på Rørcentret, Teknologisk Institut.  
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde også indkaldt til et kontroludvalgsmøde under Kontrol-

ordning for styret boring og gennempresning til den 19. maj 2020, som man ville holde 
via Teams eller Skype, idet det sædvanlige mødested Hotel Nyborg Strand var Corona-
lukket. 

 
 Selvom Kontrolordning for styret boring og gennempresnings årsmøde 2020 også hav-

de måttet udsættes, var der kommet 2 nye kundeudpegede medlemmer i kontroludval-
get: Bjarne Sigurd Munthe, TDC A/S, Odense havde afløst Michael Ingemann Poulsen, 
TDC A/S, København. Og Christian Bruun Lindstrøm havde afløst Jeff Jakobsen, beg-
ge ansat i Evida, der havde overtaget Dansk Gasdistribution A/S. Begge de nye kun-
deudpegede medlemmer repræsenterede Dansk Ledningsejerforum i kontroludvalget. 

 
 Indtil det udsatte årsmøde havde været holdt, fortsatte Otto Lindskov, SME som firma-

repræsentant. Otto Lindskov havde færdiggjort et udkast til nye Tekniske Bestemmel-
ser, der skulle drøftes og godkendes på det kommende møde. Der var fortsat ikke fun-
det et nyt emne, der kunne afløses Otto Lindskov som firmarepræsentant, idet Lind-
skov jun. ikke var interesseret i at afløse faderen i kontroludvalget.  

 
 Thomas R. Nygaard havde talt med Kasper Lindskov, der måske i fremtiden var et em-

ne som firmarepræsentant, men ikke lige nu. Han overvejede andre mulige emner, som 
kunne foreslås som ny firmarepræsentant. 

 
 Der var enighed om, at Thomas R. Nygaard og Søren Kjær skulle drøfte, hvem de kun-

ne bringe i forslag som ny firmarepræsentant, når det udsatte årsmøde skulle holdes.  
 
 Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde nu 23 tilsluttede firmaer med 

hver en metode til styret boring, idet PA Underboring A/S, Lærkedalsvej 1, 4270 Høng 
var blevet tilsluttet som det seneste firma.  

 
 Per Bjerregaard Jepsen fortalte, at M.J. Eriksson A/S var vendt tilbage med en ny fore-

spørgsel om vilkår for optagelse af nu en TBM til mikrotunnelering. Han havde forklaret 
deres repræsentant, at hidtil havde kun Entreprenørfirmaet Østergaard A/S vist interes-
se for at få både mikrotunnelering og pilotrørsmetode optaget, men der skulle minimum 
3 firmaer med i et fælles optagelsesforløb for hver metode, når der skulle udvikles et 
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nyt særligt grundlag for en optagelse. Han havde opfordret M.J. Eriksson A/S til at 
fremkomme med deres eget bud på en deklaration og en KS.  

 
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK  
  
 Hverken TV-inspektionsgruppen eller DTVK havde holdt møder siden bestyrelsesmøde 

nr. 1/2020. Der var på grund af Corona heller ikke blevet fulgt op på omtalte fællesmø-
de mellem KTVI, DTVK og TV-inspektionsgruppen, der blev holdt samme dag som be-
styrelsesmøde nr. 1/2020. 

 
 DTVK og TV-inspektionsgruppen havde reserveret dagene 24. og 25. juni 2020 til et 

fælles strategiseminar, men det var uvist, om det blev holdt. 
 
 En grunduddannelse 1/2020 for TV-operatører i dagene 22.-25. marts 2020 måtte afly-

ses på grund af Corona, men efter aftale med kursuscentret blev der berammet et nyt 
grundkursus i dagene 17.-20. maj 2020, hvorved DTVK slap for at skulle betale for det 
aflyste kursus. Da der til kurset i maj var tilmeldt 12 deltagere, var der indgået en aftale 
om, at 6 tilmeldte TV-operatører blev overført til et nyt kursus i dagene 7.-10. juni 2020 
igen af hensyn til Corona.   

 
 Claus Vangsager tilføjede, at de 2 grundkurser blev kørt efter den hidtil gældende mo-

del med 4 kursusdage på et kursuscenter, hvor Allan Møller var kursusleder og til stede 
under hele forløbet. Allan Møller var ophørt med at være DTVK-konsulent med udgan-
gen af marts 2020, så de tilbageværende konsulenter var ved at udvikle en ny model 
med færre kursusdage og mere internetundervisning. 

 
 Claus Vangsager havde erfaret, at Afløbsforeningen under Dansk Beton havde udgivet 

en ny håndbog om lægning af betonrør. Håndbogen indeholdt også et afsnit om TV-
inspektion med acceptkriterier for fejl og mangler, der var fremgået af en gennemført 
TV-inspektion. DANVA havde fra anden side erfaret om udgivelsen og havde udtrykt 
stor undren over, at omtalte særlige afsnit ikke var blevet sendt i en høring hos bla. 
DANVA, der havde udgivet en vejledning med standardiserede kriterier for fejl og 
mangler konstateret ved TV-inspektioner af ledninger i brug. 

 
 Claus Vangsager var også forundret over, at Dansk Beton under Dansk Byggeri kunne 

udgive en sådan håndbog uden at afstemme indholdet med Rørtekniksektionen og 
DANVA, når den indeholdt afsnit, der berørte deres områder. Inge Faldager, der var 
bestilt til at udarbejde håndbogen, havde på forespørgsel svaret tilbage, at det ikke var 
hendes opgave at sikre, at alle interesserede parter var blevet hørt i processen. 

 
 Claus Vangsager oplyste, at håndbogen forholdt sig til 4 mulige fejl ved nye ledninger, 

mens DANVA i samarbejde med TV-inspektionsgruppen og DTVK opererede med flere 
muligheder for fejl. DANVA ønskede ikke at forholde sig til andre standarder end Foto-
manualen med tilhørende vejledninger. Håndbogens acceptkriterier vedrørte  alene 
forholdet mellem leverandør/udførende, men burde også have være afstemt med kun-
den/bestilleren.  

 
 Peder Bjerre Jakobsen undrede sig alligevel over, at Inge Faldager, der jo via sin an-

sættelse på Rørcentret på Teknologisk Institut havde nære relationer til både Kontrol-
ordning for ledningsrenovering og DTVK, ikke havde gjort Dansk Beton opmærksom 
på, at Rørtekniksektionen/TV-inspektionsgruppen skulle inddrages. Dansk Byggeri var 
formentlig en særdeles stor kunde hos Teknologisk Institut.  

 
 Trine de Fine Skibsted spurgte, om afsnittet vedrørende TV-inspektion i håndbogen 

skulle udgå? 
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 Claus Vangsager mente, at dette afsnit skulle afstemmes med bestillergruppen, men 
forinden ville han foreslå, at der blev indkaldt til et internt møde i regi af Dansk Byggeri 
med deltagelse af formanden og konsulenten for Afløbsforeningen, der havde udgivet 
håndbogen, og med tilsvarende repræsentanter for TV-inspektionsgruppen/DTVK.   

 
5) Oprettelse af faldstammegruppe/Ny organisationsstruktur/Dansk Byggeris sammen-

lægning med DI 
 
 Der arbejdedes fortsat på at få oprettet en brancheforening for de firmaer, der renove-

rer indvendige ledninger – en faldstammegruppe. Tovholder på denne opgave var Pe-
ter Kim Pedersen, Per Aarsleff A/S.  

 
 Bestyrelsen havde på møde nr. 1/2020 besluttet, at der skulle oprettes en selvstændig 

medlemsgruppe under Rørtekniksektionen parallelt med NO DIG-gruppen og TV-
inspektionsgruppen, fordi arbejdet med faldstammer ikke kunne sammenlignes med 
NO DIG-arbejder. Det betød så, at den ny medlemsgruppe skulle repræsenteres med 2 
ekstra medlemmer i sektionens bestyrelse, der så blev på 8 medlemmer. Det krævede 
en ændring af sektionens vedtægter på en kommende generalforsamling. 

 
 Den ny medlemsgruppe skulle have sine egne vedtægter og skulle stiftes på et kom-

mende stiftende årsmøde. Den ny medlemsgruppe måtte ligesom de 2 øvrige med-
lemsgrupper åbne op for optagelse af associerede medlemmer, der gerne ville være 
med i en kommende kontrolordning, men ikke ønskede medlemskab af Dansk Byggeri.  

 
 Parallelt med brancheorganiseringen blev der arbejdet på at få oprettet en kundestyret 

branchekontrolordning med forbillede i de 3 andre kontrolordninger under Rørteknik-
sektionen. Der havde været et møde på Teknologisk Institut med interesserede virk-
somheder, de relevante kundegrupper samt Rørcentret på Teknologisk Institut, der 
havde udarbejdet en anvisning om renoveringer af indvendige ledninger.  

 
 Der forelå forslag til et projekt med en samlet beløbsramme på 600.000 kr., hvor Tek-

nologisk Institut ville bidrage med 50.000 kr., og hver entreprenør ville ligeledes bidrage 
med 50.000 kr. Det var aftalt at søge Grundejernes Investeringsfond om bidrag til at fi-
nansiere ca. halvdelen af projektet. GI havde også ydet bidrag til udgivelsen af omtalte 
Rørcenteranvisning.   

 
 Peder Bjerre Jakobsen kunne tilføje, at GI var blevet forhåndskontaktet, men GI ville 

gerne have Tekniq Arbejdsgiverne med i projektet ved siden af Dansk Byggeri for at få 
udviklet en branchekontrolordning. Tekniq var så blevet forespurgt, men de havde 
meldt fra og havde henholdt sig til, at renovering af faldstammer hørte ind under det au-
toriserede område og derfor var underlagt en ekstern kontrol. 

 
 Dennis Aamand tilføjede, at det kun var åbningen og adskillelsen af de indvendige rør 

og faldstammer, der var omfattet af autorisationsordningen, men ikke den efterfølgende 
indvendige foring eller tætning. Tidligere kunne man opnå en delautorisation, men den 
adgang var ophørt efter en lovændring for nogle år siden. 

 
 Peder Bjerre Jakobsen kunne oplyse, at GI var blevet orienteret om, at Tekniq ikke 

ønskede at deltage, og at det derfor kunne forventes, at GI ikke ville yde økonomisk 
støtte, selvom GI havde støttet udgivelsen af Rørcenteranvisningen. Men holdningen 
hos initiativtagerne var, at man ville fortsætte arbejdet med både brancheorganiserin-
gen og udviklingen af en kontrolordning, selvom det så blev for egne midler. 

 
 Dansk Byggeri havde indgået en aftale med DI om Dansk Byggeris optagelse i DI, hvor 

Dansk Byggeri blev et branchefællesskab parallelt med DI’s andre 6 branchefællesska-
ber. Både regioner og sektioner under Dansk Byggeri ville fortsætte uændrede efter op-
tagelsen i DI og ville fortsat få den samme konsulentbetjening. 
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 Dansk Byggeri ville under det ordinære repræsentantskabsmøde, der skulle have væ-

ret holdt den 23. april 2020, have forelagt og drøftet de med DI aftalte vilkår, men re-
præsentantskabsmødet måtte aflyses og blev erstattet af et webinar, som interessere-
de kunne se eller gense via Dansk Byggeris hjemmeside.  

 
 Per Bjerregaard Jepsen kunne tilføje, at Repræsentantskabsmødet i stedet blev holdt 

den 9. juni 2020, der i forvejen var reserveret til et ekstraordinært repræsentantskabs-
møde, hvor beslutning om sammenlægningen med DI skulle tages. Dette repræsen-
tantskabsmøde ville blive holdt som et fysisk møde og via skype. DI ville dagen efter 
holde en ekstraordinær generalforsamling om samme emne. Hvis begge vedtagelser 
gik igennem, ville sammenlægning ske pr. 1. september 2020, hvor alle ansatte på 
Dansk Byggeris hovedsæde på Nørre Voldgade skulle flytte over i glashuset på Råd-
huspladsen. 

 
6) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 

 
Peder Bjerre Jakobsen kunne fortælle, at der var ved at blive etableret et bredt netværk 
af alle parter i relation til klimatilpasning, kommuner, rådgivere og udførende. Per 
Aarsleff A/S var blevet opfordret til at være til rådighed for en repræsentation i netvær-
kets bestyrelse, men blev så ikke indvalgt. Det var nu besluttet, at Dansk Infrastruktur 
skulle være medlem af netværket. 
 
Claus Vangsager præsenterede bestyrelsen for DTVK’s nye hjemmeside, der nu var 
taget i brug. På denne hjemmeside var der også den særlige hjemmeside, der rumme-
de alle indkaldelser, bilag mm., der var udsendt forud for det senere aflyste årsmødear-
rangement.  
 
Der var også oprettet en særlig hjemmeside for Rørtekniksektionens bestyrelse, hvor 
mødeindkaldelser, bilag samt referater fremadrettet kunne hentes af den til enhver tid 
siddende bestyrelse. Adgang hertil krævede et særligt password, som skulle ændres 
hver gang, der skete udskiftninger i bestyrelsen.  
 
Peder Bjerre Jakobsen så gerne, at det fremadrettet blev Dansk Byggeri, der kom til at 
redigere hjemmesiden, så man her kunne spare i udgifter til Hegnet i Kolding. 
 
Claus Vangsager kunne oplyse, at TV-inspektionsgruppen igen havde gjort brug af 
Henrik Steen Hansen, Citat Kommunikation efter en ny aftale om ad hoc betaling, som 
også NO DIG-gruppen havde med samme.  

 
7) Økonomi 
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde medbragt årsrapporten samt andre regnskabsdokumen-

ter, som blev underskrevet af den fortsat fungerende bestyrelse. 
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde ikke udarbejdet en budgetopfølgning for indeværende 

år, idet den manglende gennemførelse af generalforsamlingen og årsmødet i NO DIG-
gruppen betød, at der ikke var godkendt et budget for 2020. Selvom der var tale om 
forslag til uændrede kontingenter, måtte kontingentopkrævningen for 2020 afvente en 
godkendelse på en kommende generalforsamling. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen henviste  til Peder Bjerre Jakobsens udsendelse af 3. april 

2020 til bestyrelsen med vedhæftet den fordeling af afbestillingsgebyret fra Munkebjerg 
Hotel, som han havde foretaget mellem sektion, medlemsgrupper og kontrolordninger. 
Rørtekniksektionens andel af afbestillingsgebyret var på 20.044 kr., mens NO DIG-
gruppens tilsvarende var på 35.808 kr. og TV-inspektionsgruppens på 50.659 kr. De 3 
kontrolordningers andel lå fra godt 6.000 kr. til godt 12.000 kr. Fordelingen var sket ef-
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ter de modtagne tilmeldinger. NO DIG-gruppen gennemførte opkrævninger af afholdte 
udgifter for ikke medlemmers deltagelse i festmiddage og overnatninger, men det var 
ikke sket efter det aflyste årsmødearrangement. Rørtekniksektionen havde herudover 
betalt Hegnet 26.600 kr. for den særlige tilmeldingshjemmeside. 

 
 Der var ingen bemærkninger. 
 
8) Årsmøder og generalforsamling 2020   
 

Per Bjerregaard Jepsen havde 10. marts 2020 måttet aflyse hele årsmødearrangemen-
tet 12.-14. marts 2020 på grund af Corona. Der var betalt knap 132.000 kr. i afbestil-
lingsgebyr til Munkebjerg Hotel, der havde tilbudt en reduktion på 25 % af dette beløb i 
en kommende regning, hvis Rørtekniksektionen gennemførte arrangementet på Mun-
kebjerg Hotel inden udgangen af 2020.  
 
Peder Bjerre Jakobsen havde ved kontakt til hotellet forsøgt at få et større nedslag, 
men havde fået et venligt afslag. Han var bekendt med, at Henrik Friis havde gjort et 
tilsvarende forsøg, men med samme resultat. Munkebjerg Hotel havde plads til arran-
gementet i dagene 10. – 12. september 2020. 
 
Peder Bjerre Jakobsen havde også kontaktet DANVA, der gerne i Vandhuset i Skan-
derborg ville være ramme om et dagsarrangement for afviklingen af alle årsmøder og 
generalforsamlingen. Det var TV-inspektionsgruppen, der havde foreslået denne mu-
lighed undersøgt for at minimere udgifterne til et gentaget arrangement. 
 
Per Bjerregaard Jepsen var bekendt med, at Murersektionen, der også måtte aflyse de-
res samtidige generalforsamling af samme årsag, havde fået tilbudt en reduktion på op 
til 50 %’s af afbestillingsgebyret, men Murersektionen havde også brugt Munkebjerg 
Hotel flere gange om året over mere end 20 år, så de havde et særligt kundeforhold. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen mente, at Årsmødearrangementet tidligst kunne gennemføres 

efter sommerferien, men skulle også helst afvikles, inden efterårets generalforsamlin-
ger i Dansk Byggeris regioner gik i gang i oktober-november for at undgå sammenfal-
dende arrangementer. 

 
 Bestyrelsen besluttede ikke at gøre brug af Munkebjerg Hotel, når de ikke var mere 

interesserede i at bevare et kundeforhold.  
 
 Bestyrelsen besluttede at gennemføre alle 5 årsmøder og generalforsamlingen torsdag 

den 10. september 2020 med start kl. 09.00 og med en afsluttende generalforsamling 
inden en fælles festmiddag og hotelovernatning. Der skulle højest sættes 1 time af til 
hvert årsmøde, mens den afsluttende generalforsamling skulle vare længere, da der 
også skulle være ekstra indslag om aktuelle emner som klimatilpasning, genopstart ef-
ter Corona samt andre mulige kommende beskæftigelsesområder. 

 
 Ved kontakt fik Henrik Tesgaard en bekræftelse på, at Frederik den 6.’s Hotel, Ru-

gårdsvej 590, 5210 Odense NV kunne påtage sig arrangementet, men havde kun 34 
ledige værelser til overnatning. 

 
 Bestyrelsen besluttede at gøre brug af denne mulighed, og de 2 konsulenter skulle lave 

et oplæg til et dagsprogram samt budget og forslag til fordeling af udgifterne. 
 
9) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
 
 Der forelå intet til behandling under dette punkt. 
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10) Arbejdsmiljø 
 

Dette punkt blev ikke drøftet. 
 

11) Fastsættelse af næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 
 
Fredag den 28. august 2020 kl. 10.00 på 
Frederik den 6.’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV 
 
med henblik på at besigtige forholdene og træffe supplerende aftaler inden årsmødear-
rangementet samme sted. 

 
12) Eventuelt 

 
 Der forelå intet til behandling under dette punkt. 
 
 
 
 


