Til de tilsluttede firmaer
Kontroludvalget
Konsulenter

Risskov den 18. februar 2020
J-nr.: 88411 / 2740476

Årsmøde 2020 i DTVK
Hermed indkaldes der i henhold til vedtægternes pkt. 6.1 til ovennævnte årsmøde, der holdes
Fredag den 13. marts 2020 kl. ca. 15.00 på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
efter følgende
DAGSORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
Regnskab for det forgangne år
Budget for det kommende år
Orientering fra de tekniske konsulenter
Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
Uddannelse
Eventuelt

ad 3) Der vil inden årsmødet foreligge et dokument med tallene fra en årsopgørelse for 2019.
ad 4) Det under pkt. 3) omtalte dokument vil også indeholde tallene for et budget for 2020.
Årsmødet holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsarrangement
for Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger, der indledes torsdag den 12. marts 2020 kl. 10.00 med årsmødet i NO DIG-gruppen og slutter lørdag den 14.
marts 2020 med morgenmad og afrejse for de sidste deltagere.
I forbindelse med arrangementet holder Dansk Infrastruktur et debatmøde om klimatilpasning
og -sikring, og Rørtekniksektionen har indbudt advokat Simon Heising, Nexus Advokater til at
fortælle om samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring.
Der henvises til vedhæftede samlede program samt til et særligt program for klimakonferencen.
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Medlemmerne af DTVK-kontroludvalget indbydes til at deltage i en fælles middag torsdag aften sammen med de fremmødte medlemmer af NO DIG-gruppen og medlemmer af kontroludvalgene under NO DIG-områdets kontrolordninger.
Medlemmer af TV-inspektionsgruppen kan også tilmelde sig til denne middag med overnatning.
Middagen fredag aften efter TV-inspektionsområdets årsmøder er alene for medlemmerne af
TV-inspektionsgruppen og DTVK-kontroludvalget.
I løbet af få dage vil alle modtagere af denne indkaldelse få tilsendt et link til en særlig
hjemmeside, hvor der kan foretages en tilmelding til hele eller dele af omtalte arrangement.
På samme hjemmeside er der udlagt et samlet program, samt - når det foreligger - det omtalte regnskabsdokument, samt til andre dokumenter for årsmødet.
Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, middage og overnatninger bedes foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 6. marts 2020.
Med venlig hilsen
Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning

Per Bjerregaard Jepsen

Bilag

Samlet program for årsmødearrangementet 2020
Program for Dansk Infrastrukturs debatmøde om klimatilpasning og -sikring
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