
 

   Dokument: 2570039

   

 

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 3/2018 i Rørtekniksektionen 
Torsdag den 8. november 2018 kl. 10.00 i 
Dansk Byggeri. Nørre Voldgade 106, 1358 København K 
 
 
Deltagere: 
 
Peder Bjerre Jakobsen 
Thomas R. Nygaard 
Erik Overbye 
Claus Vangsager  
Dennis Aamand 
Per Bjerregaard Jepsen (Ref.) 
 
 
Fraværende: 
 
Jan Heldardskard  
 
 
 
 
D A G S O R D E N: 
 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2018 
2) Forretningsorden for bestyrelsen 
3) Siden sidst/Medlemsforhold 
4) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
5) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK 
6) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 
7) Økonomi 
8) Årsmøder og generalforsamling 2019 
9) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
10) Arbejdsmiljø 
11) Fastsættelse af næste møde 
12) Eventuelt 
 
 
 
  



    
   Side 2 af 8

 

Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til et bestyrelsesmøde i Dansk Byggeri, der 
ville slutte med en gennemgang af den ny AB18 ved Janus Schädler Honoré fra Juri-
disk afdeling i Dansk Byggeri. 
 
Der var modtaget et afbud umiddelbart før bestyrelsesmødet fra Jan Heldardskard, der 
havde måttet tage sig af pludseligt opståede problemer under deres igangværende sag 
i Vamdrup. 

 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2018 
 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 30. 
maj 2018, der derfor ansås for godkendt. 
 

2) Forretningsorden for bestyrelsen 
 

Per Bjerregaard Jepsen henviste til det pr. 14. september 2018 udsendte udkast til en 
forretningsorden for bestyrelsen i Rørtekniksektionen, heri også med de bestemmelser 
som Dansk Byggeri havde bedt alle regioner og sektioner om at medtage i deres regel-
sæt, at hvis et bestyrelsesmedlem eller dennes virksomhed blev tiltalt for overtrædelse 
af konkurrenceregler, burde medlemmet straks forlade sin bestyrelsespost. Der var ik-
ke indkommet nogen bemærkninger til udkastet, hvorfor han havde medbragt doku-
mentet i en udgave, som bestyrelsen kunne underskrive. 
 
De fremmødte 5 bestyrelsesmedlemmer underskrev forretningsordenen. 
 
Per Bjerregaard Jepsen ville medbringe dokumentet til næste bestyrelsesmøde, hvor 
Jan Heldardskard så også fik mulighed for at underskrive det. 
  

3) Siden sidst/Medlemsforhold 
 

Dennis Aamand havde som tidligere meddelt fået ny arbejdsgiver fra 1. august 2018, 
hvor han var tiltrådt en ansættelse som salgschef hos Entreprenør Peter Meyer A/S, 
der i forvejen var medlem af Rørtekniksektionen og begge medlemsgrupper. Han kun-
ne derfor fortsætte i bestyrelserne i Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen og som 
firmarepræsentant i kontroludvalget under Kontrolordning for ledningsrenovering. 
 
Det var der enighed om. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen kunne oplyse om følgende ændringer i medlemskredsen: 
 

HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup overtog pr. 1. maj 
2018 Dansk Kloak TV ApS, Skolevang 15, 2660 Brøndby Strand, der hidtil havde væ-
ret medlem af Rørtekniksektionen og TV-inspektionsgruppen og tilsluttet DTVK. HCS 
A/S var blevet medlem af Dansk Byggeri, hvorfor Dansk Kloak TV ApS nu som en af-
deling og med adresse hos HCS A/S kunne fortsætte medlemskaberne i Rørtekniksek-
tionen og TV-inspektionsgruppen samt tilslutningen til DTVK.  
 
Kloak.tv ApS v/Christian Skjoldager Madsen, Holmelundsvej 21 A, 2650 Hvidovre var 
under et kort hektisk forløb lige før sommerferien blevet medlem af Dansk Byggeri og 
optaget i DTVK via et medlemskab af TV-inspektionsgruppen. Firmaet skulle derfor og-
så være medlem af Rørtekniksektionen.  

 
 Moseholm Entreprenør ApS, Revsøgårdsvej 13, 6560 Sommersted var blevet slettet 

som medlem af Dansk Byggeri og Rørtekniksektionen/NO DIG-gruppen pr. 30. juni 
2018 på grund af restance med betalinger. Firmaet var blevet slettet som tilsluttet un-
der Kontrolordning for styret boring og gennempresning fra 1. juli 2017 på grund af 
manglende opfølgninger efter et kontrolbesøg. 
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Henriks Kloak Service ApS, Fårevej 14, 6771 Gredstedbro var blevet overtaget af 
FKSSlamson A/S og var blevet udmeldt af Dansk Byggeri og Rørtekniksektionen/TV-
inspektionsgruppen og slettet som selvstændigt tilsluttet DTVK pr. 30. juni 2018. 
 
Per Bjerregaard Jepsen havde modtaget meddelelse om, at både Insituform A/S, Dre-
jergangen 13, 2690 Karlslunde og Insituform A/S, Norgesvej 1, 6100 Haderslev(tidl. 
Berotech A/S) ville blive udmeldt af Dansk Byggeri m.fl. pr. 31. december 2018 på 
grund af ophør af aktiviteter. Kort efter havde Insituform A/S udsendt en pressemedde-
lelse om, at selskabet var blevet købt af Vitek Norge, der gennem et nyt selskab Vitek 
Danmark A/S ville overtage alle Insituform A/S’s aktiviteter og ansatte i Danmark, her-
under søge optagelse i Dansk Byggeri og Rørtekniksektionen/NO DIG-gruppen samt 
overtage Insituform A/S’s 6 tilsluttede systemer under Kontrolordning for ledningsreno-
vering.   

 
 Bestyrelsen kunne godkende optagelsen af Kloak.tv ApS og en kommende optagelse 

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

 
 De øvrige meddelelser om ændringer i medlemstallet blev taget til efterretning. 
   
4) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
 

Der havde været møder i kontroludvalgene under Kontrolordning for ledningsrenove-
ring den 28. maj og 4. september 2018. 

 
 De pr. 1. april 2018 midlertidigt udelukkede 2 strømpeforingssystemer fra henholdsvis 

Inpipe Sweden AB og IST Skandinavia A/S var endnu ikke blevet genoptaget. Begge 
firmaer havde forsøgt at få gennemført de fra 2017 manglende kontrolbesøg, men da 
de eksterne kontrollanter mødte frem, var forberedelserne fra de 2 firmaers side så 
mangelfulde, at besøgene ikke kunne godkendes som gennemførte eksterne audits i 
henhold til Tekniske Bestemmelser. 

 
Dennis Aamand kunne tilføje, at Entreprenør Peter Meyer A/S var ved at indgå en 
samarbejdsaftale med Inpipe Sweden AB, så de kunne indestå for deres NO DIG-
arbejder i Danmark og for deres tilslutning til Kontrolordning for ledningsrenovering. In-
pipe Sweden AB havde selv kunnet indse, at deres aktiviteter i Danmark ikke kunne 
fjernstyres fra hjembyen Wilhelmina, der lå langt nordpå i Sverige.  

 
VP Villy Poulsen A/S, der var blevet tilsluttet med Omega-liner stram foring og VP 
Overgangsprofil, begge overtaget fra NCC, manglede kun at aflevere 2 udtagne prøve-
stykker til en ekstern kontrolprøvning, inden firmaet kunne optages med NCC’s tidligere 
system Saertex-liner strømpeforing. Aagaard Jensen A/S, Vejle havde overtaget ret-
tighederne til system Alpha-liner strømpeforing fra de nye ejere af Ø. Mortensen ApS 
og var i et optagelsesforløb med dette system. 
 
Kontroludvalget havde også ændret i grundlaget for tilslutning af overgangsprofiler, så-
ledes at tilslutningen udover at omhandle installationen af overgangsprofilet i overgan-
gen mellem hoved- og stikledning nu også kunne indeholde en strømpeforing ind i stik-
ledningen. Det kunne ske med en forlængelse af hatten ind i stikledningen eller som en 
selvstændig strømpeforing af stikledningen enten før eller efter installationen af over-
gangsprofilet. Det kunne firmaet selv afgøre i sin deklaration.  

 
Kontroludvalget havde nu vedtaget at afskaffe indskudsbetalingen på 60.000 kr. ved 
førstegangsoptagelser af systemer inden for hvert af de 3 hovedområder: strømpefo-
ringer, stram foring og rørsprængninger og lade den erstatte af en forskudsbetaling på 
eksempelvis 50.000 kr., hvori senere opkrævninger kunne modregnes. Ændringen var 
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tænkt at skulle træde i kraft fra 1. januar 2019, men måtte afvente årsmødet i marts 
2019, idet vedtægterne skulle ændres. 
 
Thomas R. Nygaard hilste den kommende ændring velkommen. De havde et system til 
rørsprængning af ledninger, som de havde overvejet at søge optaget i Kontrolordning 
for ledningsrenovering, men fandt de økonomiske vilkår for høje. 

 
 Den 16. august 2018 havde repræsentanter for NO DIG-gruppen og Kontrolordning for 

ledningsrenovering været til et møde hos Byggeriets Kvalitetskontrol A/S i Vejen. Det 
blev her oplyst, at VP Villy Poulsen A/S for et par år siden havde anmodet Byggeriets 
Kvalitetskontrol A/S om, at de gerne ville have gennemført en certificering af firmaet 
med et eller flere strømpeforingssystemer under ISO 11296 Standard for opgravningsfri 
renovering af gravitationssystemer. Ifølge Juridisk afdeling i Dansk Byggeri kunne Byg-
geriets Kvalitetskontrol A/S ikke afslå en sådan anmodning, hvis kontrolinstansen kun-
ne gennemføre certificeringen. Af hensyn til Kontrolordning for ledningsrenovering hav-
de Byggeriets Kvalitetskontrol A/S valgt ikke at markedsføre denne alternative mulig-
hed for en ekstern kontrol af strømpeforinger. 

 
 Byggeriets Kvalitetskontrol A/S oplyste også, at de gennemførte eksterne kontrolbesøg 

som under Kontrolordning for ledningsrenovering og udvalgte prøvestykker til en eks-
tern kontrol på et akkrediteret prøvningsinstitut, som firmaet selv kunne vælge. Firmaet 
skulle også indberette resultater af proceskontrol. Byggeriets Kvalitetskontrol A/S kon-
trollerede kun, at firmaet overholdt vilkårene i sin deklaration og KS, alt sammen på 
grundlag af reglerne under Kontrolordning for ledningsrenovering. De havde ikke res-
sourcer til at udvikle deres eget regelsæt eller til at rådgive deres tilsluttede firmaer, 
som det var tilfældet under Kontrolordning for ledningsrenovering.  Byggeriets Kvali-
tetskontrol A/S ville gerne være ekstern kontrollant af eksempelvis VP Villy Poulsen A/S 
i relation til deres nu også optagelse i Kontrolordning for ledningsrenovering.  

 
 Foruden VP Villy Poulsen A/S var også Thorskilde A/S blevet certificeret, mens et 3. 

ikke oplyst firma var gået i stå i certificeringsproceduren. 
 
 Begge parter havde aftalt at gennemføre interne overvejelser, inden et eventuelt nyt 

møde skulle aftales. 
 

Peder Bjerre Jakobsen havde svært ved at se muligheder i et samarbejde, idet både 
kontroludvalget og Rørcentret jo ydede en bred form for vejledning af de tilsluttede fir-
maer og hele tiden søgte at være med til at præge det internationale normarbejde. 
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S kontrollerede kun, at deres firmaer overholdt vilkårene 
for deres certificering. 

 
 Der har været kontroludvalgsmøder under Kontrolordning for styret boring og gennem-

presning den 29. maj og 25. september 2018.  
 
 Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde 21 tilsluttede firmaer med 

hver en metode til styret boring.  
 
 JL Styret boring v/Johnny Ludvigsen, Grevinge var blevet optaget med en metode til 

styret boring, mens 2 andre firmaer: Svane Entreprise ApS i Esbjerg og Brdr. K. Han-
sen A/S, Greve var blevet udmeldt fra 1. juli 2018. Førstnævnte var blevet udmeldt på 
grund af manglende opfølgninger efter et kontrolbesøg. Sidstnævnte havde frasolgt de-
res boreudstyr. Hverken det nye firma eller de 2 udmeldte var medlemmer af NO DIG-
gruppen. 

 
M.J. Eriksson A/S havde i foråret søgt optagelse med en metode til mikrotunnelering. I 
den forbindelse var 3 andre tilsluttede firmaer, der også skulle råde over en metode til 
mikrotunnelering, blevet spurgt, om de også var interesserede i en tilslutning, hvilket 
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kun Entreprenørfirmaet Østergaard A/S havde ytret interesse for, men under forudsæt-
ning af, at mindst 2 andre firmaer også kom med i et fælles optagelsesforløb. På sam-
me måde ville Østergaard A/S også være med i et fælles optagelsesforløb for pilot-
rørsmetoder. 
 
Både M.J. Eriksson A/S samt Arkil A/S, der også havde en metode til mikrotunnelering, 
var blevet kontaktet, men overvejede begge, om de ville udarbejde en deklaration. VP 
Villy Poulsen A/S og Danboring A/S, der begge havde pilotrørsmetoder, var ligeledes 
blevet kontaktet med henblik på at indlede en optagelsesprocedure af deres pilotrørs-
metoder, men de kunne heller ikke tage en øjeblikkelig beslutning desangående. 
 
Lige før sommerferien udsendte Miljøstyrelsen et udkast til en kommende vejledning 
om styrede boringer i land, herunder særligt hvis boringen kom under grundvandsspej-
let eller foregik i forurenede arealer.  
 
På grundlag af indløbne kommentarer havde Per Bjerregaard Jepsen sendt et hørings-
svar alene på de tilsluttede firmaers, reelt NO DIG-gruppens vegne. Han havde fore-
slået, at det skulle være udbyderen eller bestilleren, der skulle gøre de nødvendige 
vurderinger og undersøgelser samt sikre, at anmeldelser og/eller tilladelser forelå, in-
den borearbejdet blev opstartet. Ifølge Miljøstyrelsen påhvilede dette ansvar boreentre-
prenøren. Der foregik i øjeblikket også drøftelser med Undervisningsministeriet om ind-
holdet af et nyt tilpasset miljøborekursus for operatører af styrede boringer. Repræsen-
tanter for de tilsluttede firmaer og Brøndborerforeningen var indkaldt til et møde herom i 
januar 2019. I den forbindelse havde han så foreslået, at der kom en overgangsperio-
de, inden kravene til uddannelsen kunne indføres i vejledningen. 

 
 Thomas R. Nygaard havde været i kontakt med både kommuner og forsyninger, om de 

havde viden om grundvandsforholdene i de områder, hvor der skulle gennemføres sty-
rede boringer, men med ringe resultat. Han var helt enig i, at det burde være bygher-
ren, der gennemførte sådanne undersøgelser og vurderinger – og ikke en boreentre-
prenør der kom udefra. Det kunne også være problematisk, hvis en styret boring blev 
bestilt til udførelse med kort varsel.  

 
5) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK  
  
 TV-inspektionsgruppen havde holdt bestyrelsesmøde den 14. august 2018, og DTVK-

kontroludvalget havde holdt møde den 26. juni 2018. Desuden havde bestyrelsen og 
kontroludvalget holdt et fælles strategimøde den 24. oktober 2018 i Odense.  

 
 Bestyrelsen havde opnået enighed om en fornyelse af samarbejdsaftalen med DANVA, 

der ellers ophørte med udgangen af 2016. Den ny aftale var fortløbende for et år ad 
gangen fra 1. januar. Den kunne opsiges med et varsel på mindst 3 måneder, hvis den 
ikke skulle fortsætte i et nyt kalenderår. Eventuelle genforhandlinger skulle være afslut-
tet senest 2 måneder før kalenderårets udløb. TV-inspektionsgruppen skulle i 2018 be-
tale DANVA et beløb på 300.000 kr., men dette bidrag skulle også drøftes fra år til år.   

 
 Claus Vangsager kunne berette om hårde forhandlinger med DANVA, der undervejs i 

forløbet også havde været afbrudt, men til begge parters tilfredshed var man kommet i 
mål med en ny aftale. Som et led i aftalen havde DTVK/TV-inspektionsgruppen fået til-
delt en stand på Dansk Vand Konference 2018 i den kommende uge i Centralværkste-
det i Aarhus. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen oplyste, at der var gennemført et grundkursus 2/2018 i dagene 

19. – 22. august 2018 med 9 deltagere. Der var udbudt et nyt grundkursus 3/2018 i da-
gene 25.-28. november 2018 med allerede 11 deltagere inkl. 2 deltagere fra Færøerne 
og 2 nye DTVK-konsulenter, der var blevet ansat lige efter sommerferien. DTVK var 
ved at forberede en ny form for grunduddannelse af TV-operatører med færre kursus-
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dage og mere fjernundervisning. Problemet var, at under det nuværende 4 dages 
grundkursus var Allan Møller til stede på kursusstedet i alle 4 dage, men det ville ikke – 
efter Allan Møllers pensionering – være muligt for de øvrige undervisere at bruge 4 hele 
dage på et kursussted, da de alle havde en daglig arbejdsplads ved siden af deres ar-
bejde som DTVK-konsulent. Det var dog aftalt, at den nuværende kursusform fortsatte i 
2019 med Allan Møller som gennemgående kursusleder. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen kunne også oplyse, at Sejersten Kloak Service A/S, Ølsted var 

blevet godkendt under DTVK, men kunne først endeligt tilsluttes, når de havde fået ud-
dannet og certificeret en TV-operatør, der var tilmeldt det kommende grundkursus. Fir-
maet havde afvist medlemskab af Dansk Byggeri og TV-inspektionsgruppen, fordi de 
ikke ønskede at være omfattet af Dansk Byggeris overenskomster.  

 
 Claus Vangsager kunne tilføje, at TV-inspektionsgruppens markedsføring af DTVK 

havde medført øget tilslutning til DTVK af især kloakmestre, der måske ville få svært 
ved at overholde det fastsatte mindste omfang af udført TV-inspektion for at kunne be-
vare tilslutningen, som de havde de 2 første kalenderår af deres tilslutning til at leve op 
til. DTVK havde både i en særlig udsendelse og under de gennemførte optagelsesbe-
søg understreget kravet i Tekniske Bestemmelser om, at al udført TV-inspektion skulle 
indberettes til DTVK. På omtalte strategimøde havde man også drøftet en differentieret 
tilslutning til DTVK, men her var parterne enige om, at kravene for en tilslutning og en 
ekstern kontrol skulle være ens uanset TV-inspektionsfirmaets størrelse. 

 
Per Bjerregaard Jepsen havde henover sommeren og efteråret sendt informationer om 
DTVK ud til 6 andre TV-inspektionsfirmaer, herunder et firma på Færøerne, men kun 
firmaet fra Færøerne havde ytret interesse for en tilslutning, mens de øvrige firmaer ik-
ke havde fulgt op endnu med en egentlig ansøgning om optagelse. Det færøske firma 
havde søgt optagelse i Dansk Byggeri, men var her blevet afvist som kommende med-
lem, fordi firmaet ikke ville udføre arbejde i Danmark. TV-inspektionsgruppens bestyrel-
se skulle på et kommende møde drøfte, om firmaet skulle tilbydes et associeret med-
lemskab af TV-inspektionsgruppen. 
 
Claus Vangsager kunne tilføje, at han og DTVK-konsulent Peter Hjortdal efter indby-
delse havde besøgt Færøerne, hvor de for en bred indbudt kreds havde gennemgået 
den danske TV-inspektionsmodel og kontrolordning.  
 

 Peder Bjerre Jakobsen spurgte, hvorledes det forholdt sig med den kontrol af TV-
inspektioner, som foregik under kloakmestrene? Var der en kontakt til denne kontrolin-
stans? 

 
 Claus Vangsager kunne fortælle, at der på et tidspunkt af Dansk Byggeri blev arbejdet 

på at få aftalt et forsoningsmøde mellem de 2 kontrolinstanser, men det var løbet ud i 
ingenting. Byggeriets Kvalitetskontrol A/S gennemførte deres eksterne kontrol, men 
alene i form af en dokumentgennemgang, og de gennemførte også en løbende efter-
uddannelse af TV-operatører, mens den egentlige uddannelse af TV-operatører gen-
nemført i regi af AMU.  

 
6) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 

 
Per Bjerregaard Jepsen henviste til den videresendte e-post af 17. september 2018 fra 
Dansk Byggeri RAU om en opsøgende indsats for efteruddannelse i AMU-regi af an-
satte. Han havde haft besøg af den ansatte tovholder Pia Skjøt-Larsen og havde fortalt 
hende om de medarbejdergrupper, som Rørtekniksektionen beskæftigede.  

 
De havde især fokuseret på at efteruddanne operatører af styrede boringer med bag-
grund i det kommende kursus, men han havde også omtalt overvejelserne om at om-
lægge grunduddannelsen af TV-operatører. Derimod havde han haft svært ved at se, 
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at installatører af NO DIG-renoveringssystemer kunne komme på et AMU-kursus, men 
det havde andre måske en anden menig om?  
 
Dennis Aamand kunne oplyse, at der i regi af NO DIG Infra var igangsat et arbejde 
med at få udviklet en NO DIG-uddannelse. Her havde man indledt et samarbejde med 
EUC i Køge, hvor Mai-Britt Juel Nielsen var ansat og udpeget som deres tovholder. 
Mai-Britt Juel Nielsen havde på baggrund af tidligere ansættelser i NO DIG-firmaer et 
bredt kendskab til denne branche. NO DIG Infra havde udpeget Jan Lunding fra Upo-
nor A/S som deres tovholder. Der ville i december blive holdt et indledende møde hos 
EUC i Køge. Der blev tænkt på en grunduddannelse, der så kunne brede sig i flere ret-
ninger med hensyn til videreuddannelse, herunder eksempelvis også TV-inspektion.  
 
Claus Vangsager kunne se perspektiver i dette uddannelsestiltag, som det også var 
vigtigt at få markedsført. Det kunne skabe en fornyet tilgang til denne branche, hvis 
den kunne tilbyde en bred uddannelsesvifte. 
 
Peder Bjerre Jakobsen mente, at medlemskredsen skulle orienteres om dette tiltag. 
 
Dennis Aamand ville vende tilbage med yderligere information. 
 
Thomas R. Nygaard mente ligeledes, at det var vigtigt med en grunduddannelse som 
en introduktion til flere områder, hvor kursisterne selv kunne vælge det spor, som de 
ville fortsætte i. Han var i øvrigt tilfreds med struktøruddannelsen, som nu også blev 
værdsat af de timelønnede. 
 
Claus Vangsager omtalte den igangværende modernisering af den fælles hjemmeside 
for de 3 kontrolordninger, som også Rørtekniksektionen/NO DIG-gruppen måtte være 
interesseret i. Rørtekniksektionen ville få en tydeligere omtale. De 2 NO DIG-kontrol-
ordninger havde været forbeholdne med hensyn til at gøre deres hjemmesider respon-
siv. 
  
Peder Bjerre Jakobsen ville foreslå, at man fik færdiggjort moderniseringen af DTVK’s 
hjemmeside, så de 2 NO DIG-kontrolordninger kunne iagttage, hvorledes DTVK’s 
hjemmeside kom til at fungere, inden de så kunne beslutte sig for at gå i samme spor. 
 
Claus Vangsager nævnte, at TV-inspektionsgruppen i foråret oprettede en særlig 
hjemmesideplatform, hvor man kunne tilmelde sig til årsmødearrangementet i marts 
2018 i Fredericia, og hvorfra alle for deres årsmøder relevante dokumenter kunne ud-
skrives. Denne adgang kunne de 2 NO DIG-kontrolordninger også få i relation til års-
møderne i 2019.  

 
7) 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 større udgift siden forrige budgetop-
følgning var Rørtekniksektionens betaling af 46.074 kr. i kontingent til Dansk Infrastruk-
tur.  
  
Der var ingen bemærkninger. 

 
8) Årsmøder og generalforsamling 2019   
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde indgået aftale med Haraldskær om, at det fælles års-

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

 



    
   Side 8 af 8

 

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.  

 
9) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
 
 Dette punkt nåede ikke at blive behandlet. 
 
10) Arbejdsmiljø 
 

Dette punkt nåede ikke at blive behandlet. 
 

11) Fastsættelse af næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 
 
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 10.00  
 
Per Bjerregaard Jepsen ville undersøge, om bestyrelsesmødet kunne holdes hos 
Munck Forsyningsledninger A/S i Odense. 

 
12) Eventuelt 

 
Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til Janus Schädler Honoré fra Juridisk afdeling 
i Dansk Byggeri, der var indbudt til - som afslutning på bestyrelsesmødet - at gennem-
gå den ny AB18 for bestyrelsen i Rørtekniksektionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


