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REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 2/2019 i Rørtekniksektionen 
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 10.00 på 
Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 
 
 
Deltagere: 
 
Peder Bjerre Jakobsen 
Henrik Tesgaard 
Claus Vangsager  
Per Bjerregaard Jepsen(Ref.) 
 
Fraværende: 
 
Jan Heldardskard  
Thomas R. Nygaard 
Dennis Aamand 
 
 
D A G S O R D E N: 
 
0) Konstituering af ny bestyrelse i Rørtekniksektionen  

a. Valg af bestyrelsesmedlem i Dansk Infrastruktur 
b. Valg af medlem af Dansk Byggeris Repræsentantskab 

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2019 
2) Siden sidst/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) Opfølgning efter årsmøder og generalforsamling 2019 
8) Årsmøder og generalforsamling 2020 
9) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
10) Arbejdsmiljø 
11) Fastsættelse af næste møde 
12) Eventuelt 
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Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til det nyvalgte 
bestyrelsesmedlem Henrik Tesgaard, der deltog første gang i et bestyrelsesmøde i 
Rørtekniksektionen. 
 
Der var modtaget afbud fra Thomas R. Nygaard og Dennis Aamand. 
 
Per Bjerregaard Jepsen havde haft en telefonsamtale med Jan Heldardskard den 3. 
maj 2019, hvor Jan Heldardskard havde oplyst, at han havde opsagt sin ansættelse i 
Munck Forsyningsledninger A/S for at tiltræde en ny ansættelse i Entreprenørfirmaet 
Østergaard A/S fra 1. juni 2019. Jan Heldardskard havde også oplyst, at han ville blive 
fritstillet i resten af sin opsigelsesperiode og derfor skulle der findes et nyt mødested for 
bestyrelsesmødet, som han gerne ville deltage i. Jan Heldardskard havde ikke som af-
talt oplyst en privat e-postadresse, som mødeindkaldelsen kunne sendes til, men ind-
kaldelsen var afsendt med alm. post til hans bopælsadresse i Nyborg. 
 

0) Konstituering af ny bestyrelse i Rørtekniksektionen 
 

 På sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 15. marts 2019 konstitue-
rede bestyrelsen sig ved at genvælge Peder Bjerre Jakobsen til formand. Thomas R. 
Nygaard blev genvalgt som den ene næstformand, mens Henrik Tesgaard blev nyvalgt 
som den anden næstformand, hvor han afløste Erik Overbye. 

 
 Ligeledes konstituerede NO DIG-gruppens bestyrelse ved genvalg af Peder Bjerre Ja-

kobsen som formand og Thomas R. Nygaard som næstformand. Bestyrelsen var op-
mærksom på NO DIG-gruppens vedtægter § 6 stk. 3:  

 
”Er en medlemsvirksomhed repræsenteret med mere end et medlem af bestyrelsen, 
kan ingen af pågældende 2 medlemmer beklæde formandsposten.” 

. 
 Men Per Aarsleff A/S og Entreprenørfirmaet Østergaard A/S var 2 adskilte selskaber 

med hver sin ledelse og eget CVR og var begge selvstændige medlemmer af NO DIG-
grupppen. 

 
a. Valg af bestyrelsesmedlem i Dansk Infrastruktur 

 
Som Rørtekniksektionens repræsentanter i bestyrelsen i Dansk Infrastruktur genvalg-
tes Thomas R. Nygaard, mens Henrik Tesgaard nyvalgtes til denne bestyrelse i stedet 
for Erik Overbye.  
 
b. Valg af medlem af Dansk Byggeris Repræsentantskab 

 
Peder Bjerre Jakobsen fortsatte som Rørtekniksektionens medlem af Dansk Byggeris 
Repræsentantskab. 

 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2019 
 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 10. 
januar 2019, der derfor ansås for godkendt. 
 

2) Siden sidst/Medlemsforhold 
 
 Jan Heldardskard var fortsat bestyrelsesmedlem som repræsentant for medlemskred-

sen, der kunne tilsluttes Kontrolordning for styret boring og gennempresning, da hans 
kommende ny arbejdsgiver Entreprenørfirmaet Østergaard A/S var medlem i begge fo-
ra. 
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I forbindelse med årsmøderne og generalforsamlingen var der blevet optaget flere 
medlemmer i Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen: Vitek Danmark A/S havde over-
taget medlemskaberne begge steder fra Insituform A/S Aegion, Karlslunde. Aagaard 
Jensen A/S, Vejle, VP Villy Poulsen A/S, Skjern og Entreprenør Jacob Post ApS, Kirke 
Såby v/Roskilde var nye medlemmer af Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen.  N.C. 
Johansen & Søn ApS, Odense var i forvejen medlem af Rørtekniksektionen via TV-
inspektionsgruppen, men var nu også medlem af NO DIG-gruppen. 

 
 DK Rør ApS v/Claus Finderup, Bøgevænget 15, 8464 Galten havde søgt optagelse i 

Dansk Byggeri og Rørtekniksektionen fra 1. april 2019.  
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde orienteret firmaet om, hvilke arbejdsområder sektionen 

dækkede, idet foreløbige oplysninger tydede på, at firmaet virkede inden for VVS-bran-
chen. Der var ikke modtaget en tilbagemelding endnu. 

   
3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
 
 Der havde været møder i kontroludvalgene under Kontrolordning for ledningsrenove-

ring den 22. januar 2019 på Rørcentret. Næste møder holdtes den 28. maj 2019.  
 
 VP Villy Poulsen A/S var nu også tilsluttet med system: Saertex-liner strømpeforing. 
 
 Der var gennemført optagelsesbesøg 9. maj 2019 hos Aagaard Jensen A/S i Vejle af 

deres ansøgte strømpeforingssystem. Der blev fortsat arbejdet på, at system Inpipe-
liner via en samarbejdsaftale med Entreprenør Peter Meyer A/S igen kunne blive tilslut-
tet. 

 
 System Prof-liner strømpeforing var udmeldt af kontrolordningen efter anmodning fra 

IST Skandinavia A/S, Gadstrup v/Roskilde. Wicotec Kirkebjerg A/S, Tåstrup var ligele-
des udmeldt med begge sine rørsprængningssystemer efter 1 års hvilende medlem-
skab, der var ophørt 31. marts 2019.  

 
 Peder Bjerre Jakobsen spurgte til, hvorledes man ville håndtere, at tilsluttede firmaer 

gjorde brug af ikke tilsluttede firmaer til at installere deres tilsluttede systemer. 
 
 Per Bjerregaard Jepsen svarede, at Tekniske Bestemmelser var indrettet på, at en le-

verandør kunne være optaget, men gjorde brug af eksterne installatører, der foretog in-
stallationen og udtog prøvestykker til en proceskontrol, som leverandøren skulle gen-
nemføre. Under et kontrolbesøg i marken skulle både leverandøren og den aktuelle in-
stallatør deltage. 

 
 På opfordring fra kontroludvalget havde Per Bjerregaard Jepsen bedt Dansk Byggeri 

Juridisk afdeling forholde sig til en situation, hvor leverandøren var erstattet en tilsluttet 
hovedentreprenør, der udover selv at installere systemet også gjorde brug af eksterne 
underentreprenører. For overholdelse af en korrekt proceskontrol ville en underentre-
prenør skulle orientere hovedentreprenøren om førstnævntes kundeforhold. Dansk 
Byggeri havde svaret, at kommunikationen mellem en hovedentreprenør og en under-
entreprenør måtte kun omhandle sags specifikke forhold, men intet om deres respekti-
ve kundeforhold eller andre oplysninger, der kunne være i strid med konkurrenceloven. 
Dansk Byggeri havde henstillet, at en sådan underentreprenør fik en selvstændig til-
slutning til kontrolordningen med den eller de systemer, som hovedentreprenøren var 
tilsluttet med. Kontroludvalget forventedes at drøfte en kommende tilpasning af Tekni-
ske Bestemmelser på dette område på mødet den 28. maj 2019.  

 
 Claus Vangsager mente, at det skulle sikres, at alle sådanne underentreprenører, der 

samarbejdede med en tilsluttet hovedentreprenør, skulle tilsluttes selvstændigt, uanset 
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om underentreprenøren kunne være en mulig konkurrent til hovedentreprenøren eller 
ej.  
 
På kontrolordningens årsmøde blev der gennemført en række vedtægtsændringer: 
 
Kontroludvalget var udvidet med en ekstra post, hvor der blev satset på en kundere-
præsentant for indvendige ledninger og faldstammer. Medlemmer af kontroludvalget 
kunne nu henholdsvis genudpeges og genvælges indtil 3 gange. Firmarepræsentanter 
og deres suppleant måtte ikke være ansat i samme virksomhed eller i virksomheder 
med samme ejer. 
 
Endelig var det vedtaget at afskaffe indskudsbetalingen på 60.000 kr. ved førstegangs-
optagelser af systemer inden for hvert af de 3 hovedområder: strømpeforinger, stram 
foring og rørsprængninger og lade den erstatte af en forskudsbetaling på 50.000 kr., 
hvori senere opkrævninger kunne modregnes. Kontingentet for tilslutningen var blevet 
forhøjet med 50 % for bla. at modvirke tab af indtægt fra den nu ophørte indskudsbeta-
ling. 
 
Der var ikke sket ændringer i kontroludvalgene i forbindelse med årsmødet, og det for-
ventedes, at Kenn H. Lange fortsatte som formand for kontroludvalget. 

 
 Claus Vangsager var ikke kommet ret meget videre med at organisere firmaer, der 

renoverede faldstammer og andre indvendige ledninger, i en særlig medlemsgruppe 
under Rørtekniksektionen. Det skulle også afklares, om der var mulighed for at under-
lægge sådanne renoveringer en ekstern kontrol. Renovering af lodrette ledninger om-
fattede ikke bare partlinere men også diverse reparationsmetoder. Kunne disse opta-
ges i Kontrolordning for ledningsrenovering? 

 
 Per Bjerregaard Jepsen svarede, at partlinere måske kunne sidestilles med de forings-

systemer, der var optaget i kontrolordningen. Kontroludvalget havde tidligere ønsket, at 
også de forskellige reparationsmetoder blev tilsluttet, men de tilsluttede firmaer havde 
dengang meddelt, at de ikke ville søge deres reparationsmetoder tilsluttet, da markedet 
for sådanne reparationer var for lille til at bære omkostningerne. Desuden ville de kun 
garantere tæthed ved reparationer af nye forede ledninger, men ikke ved reparationer 
af eksisterende ledninger. 

 
 Der var enighed om, at repræsentanter for firmaer med systemer til renoveringer mm. 

af indvendige ledninger skulle indbydes til et møde med kontroludvalget, eksempelvis i 
forbindelse med et kommende ordinært møde i kontroludvalgene. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen ville forelægge dette forslag på det omtalte kommende møde. 
 
 Der havde været kontroludvalgsmøder under Kontrolordning for styret boring og gen-

nempresning den 17. januar 2019 og 14. marts 2019. Næste møde skulle holdes den 
22. maj 2019 i Nyborg. 

 
 Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde fortsat 20 tilsluttede firmaer 

med hver en metode til styret boring. Der var en igangværende optagelse af en styret 
boring fra SHT Vand & Miljø ApS i Ølsted v/Frederiksværk. Udvidelsen med mikrotunel-
leringer og pilotrørsmetoder var stillet i bero, fordi kun Entreprenørfirmaet Østergaard 
A/S var interesseret i at blive tilsluttet med nævnte metoder, men kun hvis mindst yder-
ligere 2 andre firmaer også var med i et forløb med at udvikle et grundlag for en tilslut-
ning af begge metoder. 

 
 Der havde været årsmøde den 14. marts 2019, hvor Michael Ingemann Poulsen, TDC 

A/S og Morten Roos, Banedanmark havde afløst Kjeld Emil Olsen, TDC A/S og Gunner 
Nielsen, Banedanmark i det kundeudpegede kontroludvalg. Kim Petersen, NCC Dan-
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mark A/S var nu formelt valgt firmarepræsentant, mens Poul Erik Christensen, Entre-
prenørfirmaet Østergaard A/S var ny suppleant i stedet for Kim Petersen. Både de 2 
firmarepræsentanter og deres suppleant var nu faste deltagere i mødevirksomheden i 
kontroludvalget. 

 
 På det kommende møde i kontroludvalget skulle der vælges en ny formand efter Kjeld 

Emil Olsen, men Per Bjerregaard Jepsen var noget usikker på, hvem der ville påtage 
sig denne opgave. 

 
 På grund af varslede stigninger i tilslutningen til den digitale borerapport var kontingen-

tet hertil forhøjet med ca. 12 %, mens kontingentet for tilslutningen til kontrolordningen 
havde kunnet nedsættes med næsten 27 %. 

 
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK  
  

TV-inspektionsgruppen havde holdt et bestyrelsesmøde den 23. januar 2019 og holdt 
igen møde den 3. juni 2019. DTVK-kontroludvalget og TV-inspektionsgruppens besty-
relse havde holdt et nyt fælles strategimøde den 27. februar 2019 i Fredericia. DTVK-
kontroludvalget havde holdt møde den 27. februar og mødtes igen den 25. juni 2019.  

 
 På årsmødet i TV-inspektionsgruppen den 15. marts 2019 blev Henrik Tesgaard valgt 

til bestyrelsen i både TV-inspektionsgruppen og Rørtekniksektionen, hvor han begge 
steder afløste Erik Overbye. Tommy Neider blev valgt til suppleant for de 2 repræsen-
tanter for TV-inspektionsgruppen i Rørtekniksektionens bestyrelse i stedet for Henrik 
Tesgaard. 

 
 På et ekstraordinært årsmøde den 1. april 2019 fik TV-inspektionsgruppen gennemført 

de foreslåede ændringer i deres vedtægter:  
 
 Når bestyrelsesmedlemmer deltog i forhandlinger med eksterne samarbejdspartnere på 

medlemmernes vegne, kunne deres virksomheder ansøge om at få udbetalt en godtgø-
relse for mistet arbejdstid og afholdte rejseudgifter. Der var ikke længere krav om kvali-
ficeret fremmøde for, at kommende årsmøder kunne gennemføre vedtægtsændringer. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen havde til mødeindkaldelsen vedhæftet TV-inspektionsgruppens 

nye vedtægter, idet de også skulle godkendes af Rørtekniksektionens bestyrelse. 
 
 Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod de gennemførte vedtægtsændringer. 
 
 TV-inspektionsgruppen havde i 2018 haft et samlet underskud i driften inkl. DTVK på 

over 400.000 kr., hvorved egenkapitalen ved indgangen til 2019 var nede på 160.000 
kr. Bestyrelsen havde lagt et stramt budget og havde kun forhøjet kursusbetalingen for 
grundkurset samt forhøjelser af indskud og kontingenter for firmaer under DTVK, der 
havde fravalgt et fuldgyldigt medlemskab af TV-inspektionsgruppen.  

 
DTVK havde oprettet en fælles hjemmeside, kaldet Cloud-lager til udveksling af kon-
trolpartier mm. mellem de tilsluttede firmaer, kunder og kontrollanter.  

 
 Der var gennemført en Efteruddannelse 2019 den 10. januar 2019 med 45 deltagere 

samt et grundkursus 1/2019 i dagene 31. marts – 3. april 2019 med 11 deltagere.  
 
 Der var netop udbudt et grundkursus 2/2019 i dagene 30. juni – 3. juli 2019. Der var 

dog usikkert, om det kunne gennemføres så tæt på sommerferieperioden, men et af de 
firmaer, der havde bedt om et snarligt kursus, ville fastholde de valgte datoer, da de 
havde et akut behov for at få uddannet en ny TV-operatør. 
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 Henrik Tesgaard ville undersøge, om de havde emner til den udbudte grunduddannel-
se. 

 
 Der var igangværende optagelsesprocedurer i DTVK af Sp/f Filurin, Klaksvig på Færø-

erne, Sven Bech A/S, Gentofte, VP Villy Poulsen A/S, Skjern og Vitek Danmark A/S, 
Karlslunde. 

 
 Claus Vangsager var glad for, at der var opnået enighed med DANVA om at fortsætte 

samarbejdet, der nu også var blevet målrettet mod at gøre DTVK mere kendt og ud-
bredt hos alle mulige bestillere af TV-inspektioner. De 300.000 kr., som skulle betales 
til DANVA i 2019, kunne derfor både forklares og forsvares. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen tilføjede, at han havde haft DANVA’s opkrævning liggende i ca. 

1½ måned og havde først betalt den nu, hvor der var udsendt opkrævninger af de ved-
tagne kontingenter. 

 
5) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 

 
Claus Vangsager præsenterede en ny indgangsportal for en kommende fælles hjem-
meside, der nu også ville komme til at omfatte Rørtekniksektionen og dens 2 med-
lemsgrupper og som hidtil de 3 kontrolordninger. Han havde gennemført denne om-
lægning hos Hegnet, der også havde været i kontakt med Dansk Byggeri ved Anette 
Amundsen.  
 
Claus Vangsager gentog, at kun DTVK’s hjemmeside ville blive ændret, så den blev 
gjort responsiv, men ikke de 2 hjemmesider under NO DIG. Han mente dog, at de 2 
andre hjemmesider også skulle revideres således, idet det formentlig ville være nød-
vendigt af hensyn til en Google-søgning.  
 
Per Bjerregaard Jepsen ville gerne have denne del af DTVK-revisionen tydeliggjort på 
Hegnets afregning, så udgifter hertil kunne bogføres på rette konto. 
 
Peder Bjerre Jakobsen spurgte til, hvorledes samarbejdet fungerede med Citat Kom-
munikation? 
 
Claus Vangsager havde meddelt Henrik Steen Hansen, at TV-inspektionsgruppen op-
hørte med månedlige betalinger og fremadrettet ville afregne ad hoc, ligesom NO DIG-
gruppen havde gjort hele tiden. Han syntes, at der var sket et mærkbart fald i artikler 
om DTVK og TV-inspektion, men Henrik Steen Hansen skulle også have forelagt em-
ner, som han kunne skrive om. 
 
Henrik Tesgaard kunne tilføje, at FKSSlamson A/S gjorde brug af Citat Kommunikation 
på samme måde. Det havde resulteret i et par artikler i løbet af foråret. 
 
Claus Vangsager henviste til en netop udsendt indkaldelse til et bestyrelsesmøde i TV-
inspektionsgruppen, hvor indkaldelsen var ledsaget af en kritik af en artikel om DTVK. 
 
Per Bjerregaard Jepsen havde modtaget en e-post den 25. marts 2019 fra kollegaen 
Mikael Mortensen, der servicerede Kloakmestrenes TV-inspektionskontrol. KTVI brød 
sig ikke om, at DTVK var omtalt som ”Danmarks eneste godkendte og uvildige kontrol-
ordning inden for TV-inspektion.” Han havde ikke svaret tilbage endnu, idet han ville 
afvente en drøftelse i TV-inspektionsgruppens bestyrelse. 
 
Henrik Tesgaard kunne oplyse, at bemærkningen var faldet i en artikel i BYG-TEK. 
Han syntes, at det virkede som en overreaktion fra Kloakmestrenes side, ikke mindst 
på baggrund af, at deres medlemsblad havde spurgt, om de måtte bruge omtalte arti-
kel, hvilket han dog af andre grunde havde sagt nej til. 
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Peder Bjerre Jakobsen ville fastholde, at Rørtekniksektionen ikke skulle bruge penge 
på faste annonceringer, selvom de jævnligt fik tilbudt muligheden herfor i særlige udgi-
velser. Det var også blevet ret tilfældigt, hvad man kunne få tilbudt i form af rabatter. 
 
Henrik Tesgaard så heller ingen grund til at bruge penge på at markedsføre Rørteknik-
sektionen eller de 2 medlemsgrupper. For medlemsvirksomhederne havde en sådan 
markedsføring ingen betydning rent afsætningsmæssigt. Det vigtigste var markedsfø-
ringen af de 3 kontrolordninger.  

 
6) Økonomi 
 

Per Bjerregaard Jepsen gennemgik de udsendte budgetopfølgninger for Rørtekniksek-
tionen og NO DIG-gruppen. Der var igangsat opkrævninger af de vedtagne kontingen-
ter. Desuden havde NO DIG-gruppen fået tilført den deltagerbetaling fra årsmødear-
rangementet, som det var vedtaget at gennemføre på forhånd. Udover den allerede be-
talte udgift til årsmødet, skulle NO DIG-gruppen også overføre de vedtagne 50.000 kr. i 
kontingent til Rørtekniksektionen, hvor TV-inspektionsgruppen skulle overføre 25.000 
kr. i kontingent. Desuden kunne der komme udgifter til revisionen af udbudsdokumen-
terne for styret boring samt til Citat Kommunikation. 
 
Der var også opkrævet kontingent til Rørtekniksektionen, der herudover ville få tilført 
de omtalte 75.000 kr. i kontingenter fra de 2 medlemsgrupper. Der havde været en ud-
gift til generalforsamlingen, til de løbende mødeudgifter samt til et kommende kontin-
gent på små 45.000 kr. til Dansk infrastruktur. Desuden ville udgiften til den hjemme-
side, hvor der kunne ske tilmelding til årsmødearrangementet samt udskrivning af de 
relevante dokumenter, blive afholdt over Rørtekniksektionens regnskab. 
 
Der var ingen bemærkninger. 

 
7) Opfølgning efter årsmøder og generalforsamling 2019   
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde udarbejdet og udsendt referater af alle årsmøder og 

generalforsamlingen efter arrangementet i dagene 14.-16. marts 2019 på Haraldskær 
Sinatur Hotel & Konference. Når der havde været holdt konstituerende møder i alle be-
styrelser og kontroludvalg, ville medlemmerne få tilsendt en samlet oversigt over sam-
mensætningen af alle omtalte fora. 

 
8) Årsmøder og generalforsamling 2020 

 
Per Bjerregaard Jepsen havde fået oplyst, at Kabel- og Ledningssektionen havde fast-
sat datoen torsdag den 5. marts 2020 til deres generalforsamling næste år.
  

 Per Bjerregaard Jepsen ville foreslå, at Rørtekniksektionen og kontrolordningerne afvik-
lede deres årsmøder og generalforsamling over dagene 12. og 13. marts 2020, så man 
startede arrangementet torsdag den 12. marts med frokost kl. 12.00 og afviklede de 3 
NO DIG-årsmøder torsdag eftermiddag med en fælles festmiddag torsdag aften for bå-
de NO DIG og TV-inspektion. Næste dag fredag den 13. marts skulle så gennemføres 
generalforsamling i Rørtekniksektionen samt de 2 årsmøder på TV-inspektionsområdet, 
det ene årsmøde før frokost og det andet efter frokost, så de sidste deltagere kunne ta-
ge afsted og være hjemme senest fredag aften. 

 
 I festmiddagen torsdag aften den 14. marts 2019 deltog 32, hvor de 20 var fra NO 

DIG(inkl. 5 der også var med under TV-inspektionsgruppen), de 9 var fra NO DIG-
kontroludvalgene, kontrollanter og Dansk Byggeri og de sidste 3 fra udelukkende TV-
inspektionsgruppen. I festmiddagen fredag aften var der 24 deltagere, hvor de 18 var 
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repræsentanter fra TV-inspektionsgruppen og de sidste 6 var fra kontroludvalget, kon-
trollanter og Dansk Byggeri.  
 
Henrik Tesgaard var enig i, at udviklingen gik i retning af, at firmarepræsentanter lagde 
større vægt på, at weekenden ikke skulle bruges til et eller andet arbejdsrelateret, men 
til at være sammen med familien, så derfor ville de ikke bruge en lørdag formiddag til 
en lang hjemkørsel. 
 
Claus Vangsager mindede om, at TV-inspektionsområdet altid havde haft en tradition 
med en fælles årsmødedag og festmiddag med deltagelse af både firmaer og kontrol-
udvalg. Så hvis der kun skulle være en fælles festmiddag, skulle det drøftes internt i 
TV-inspektionsgruppens bestyrelse og eventuel også i kontroludvalget.  
 
Claus Vangsager syntes, at festmiddagene under årsmødearrangementet på Hotel Ha-
raldskær havde været stærkt påvirket af en dårlig akustik i kælderen med de blanke 
vægge og det hårde gulv. Det var næsten ikke til at høre, hvad der blev sagt ved mid-
dagsbordet. Desuden ville Hotel Haraldskær være for lille, hvis der måske kom op til 40 
overnattende gæster til en fælles festmiddag. Så måtte arrangementet holdes på Trinity 
eller Nyborg Strand. 
 
Henrik Tesgaard ville foreslå, at hvis TV-inspektionsgruppens bestyrelse ikke ville tage 
beslutning på egen hånd, skulle der gennemføres en hurtig medlemsundersøgelse af, 
hvorledes medlemmerne ønskede årsmøderne afviklet, igen som adskilte? som fortsat 
samlede? og hvordan? 

 
9) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
 

Per Bjerregaard Jepsen spurgte, om der skulle ske en opfølgning efter Kristian Friis’s 
indlæg under sidste punkt på årets generalforsamling? Kristian Friis havde oplyst, at 
der ville være behov for at udvide de ansattes viden om tegninger, ledningsoplysninger 
mm., når de skulle arbejde i offentlige arealer. Et særligt kursus herom på Ulfborg 
Kjærgaard var ikke særlig søgt. Thomas R. Nygaard havde på årsmødet sagt, at han 
gerne så sådanne uddannelsesaktiviteter henlagt til at foregå som firmakurser. 
 
Der var enighed om, at eventuelle uddannelsesaktiviteter som omtalt af Kristian Friis 
skulle drøftes og videreudvikles i forbindelse med de tidligere omtalte uddannelsestiltag 
for NO DIG og TV-inspektion i regi af NO DIG Infra. 

 
Henrik Tesgaard var involveret NO DIG Infra projektet. Der var visse udfordringer, fordi 
uddannelserne var tænkt at skulle køre i AMU-regi, så der kunne udbetales kursus-
godtgørelse, men AMU stillede også krav til, at kurserne kunne bære de hermed for-
bundne udgifter. 

 
10) Arbejdsmiljø 
 

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

11) Fastsættelse af næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 
 
Torsdag den 14. november 2019 kl. 10.00 i 
Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K  
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Frokosten skulle igen arrangeres i Rest. Schønnemann. 
 
Bestyrelsen drøftede igen, om de valgte suppleanter Kim Petersen og Tommy Neider 
skulle indbydes til fremadrettet at deltage i bestyrelsesmøderne. Der var enighed om, 
at suppleanterne ikke skulle være faste deltagere. 
 

12) Eventuelt 
 
Peder Bjerre Jakobsen havde endnu ikke fået holdt mødet med Dansk Byggeris ledel-
se om sekretariatsbetjeningen af Rørtekniksektionen, men han havde aftalt, at også 
Thomas r. Nygaard skulle deltage. 
 
Under dette møde ville Peder Bjerre Jakobsen også spørge, om Dansk Byggeri ville 
stille en konsulentbistand til rådighed med henblik på, at Rørtekniksektionen og dens 
opbygning og funktion fik et serviceeftersyn. Fungerede sektionen godt nok? Var års-
mødeformen den rigtige henset til mange gentagelser i de enkelte årsmøder? Kunne 
arrangementet komprimeres yderligere? Skulle der være eksterne indslag, så interes-
sen for at være aktiv blev større?  
 
Peder Bjerre Jakobsen havde under Dansk Byggeris årsmøde haft en snak med Henrik 
Friis herom, hvor denne havde peget på en ekstern konsulent, som kunne anbefales. 
 
Peder Bjerre Jakobsen ville gerne have denne proces gennemført, mens Per Bjerre-
gaard Jepsen fortsat var sektionskonsulent og kunne bidrage med både historik og vi-
den om mange forhold i sektionen, dens medlemsgrupper og kontrolordninger. Årsmø-
dearrangementet næste år skulle dog ikke være en del af denne proces, som forvente-
des at tage nogen tid. 
 
Der var enighed om at det ville være udmærket med et sådant serviceeftersyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


