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Til medlemmerne af Rørtekniksektionen 
 

Risskov den 11. februar 2020
J-nr.: 86576 / 2738473

Ordinær generalforsamling 2020 i Rørtekniksektionen  

Hermed indkaldes der i henhold til vedtægternes § 5 til den 10. ordinære generalforsamling i 
Rørtekniksektionen, der holdes

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 15.00 på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

efter følgende

D A G S O R D E N:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskaber

a. Sektionens regnskab til godkendelse
b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering 

4.  Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter 
5. Præsentation af bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

ad 2) Der vil senere forud for generalforsamlingen blive udsendt en skriftlig beretning for det 
forløbne år.

ad 3) Rørtekniksektionens regnskab for 2019 samt tallene fra NO DIG-gruppens og TV-in-
spektionsgruppens årsregnskaber vil blive udsendt inden generalforsamlingen.

ad 4) Der vil inden generalforsamlingen blive udsendt et forslag til et budget for 2020. 

Budgetforslaget vil også blive drøftet på årsmødet forud i NO DIG-gruppen og under 
det efterfølgende årsmøde i TV-inspektionsgruppen. 

ad 6) Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde sene-
st 2 uger før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 27. februar 2020. 

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsar-
rangement for Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger. 
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Desuden afholder Dansk Infrastruktur i forbindelse med arrangementet et debatmøde om 
klimatilpasning og -sikring. Endelig er advokat Simon Heising, Nexus Advokater indbudt til at 
fortælle om samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring.

Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedhæftede program for det samlede arran-
gement.

Der er udsendt indkaldelser til årsmøderne i NO DIG-gruppen og i de 2 NO DIG-kontrol-ord-
ninger, mens indkaldelserne til årsmøderne i TV-inspektionsgruppen og DTVK udsendes i 
løbet af næste uge.

I løbet af næste uge 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 også udlagt et samlet program samt - når de foreligger - alle 
omtalte regnskabsdokumenter, samt andre dokumenter der henvises til i de respektive ind-
kaldelser.

Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, møder, festmiddage og overnatninger 
bedes foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 4. marts 2020.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere 
ved et andet medlem gennem en fuldmagt jf. § 5 sidste punkt. Der henvises til den vedhæfte-
de formular, der i givet fald bedes fremsendt i udfyldt stand senest 4. marts 2020 til enten 
fuldmagtshaveren eller til undertegnede. 

Med venlig hilsen
Dansk Byggeri 
Rørtekniksektionen 

Per Bjerregaard Jepsen 

Bilag Program for hele årsmødearrangementet
Program for Dansk Infrastrukturs klimakonference
Fuldmagtsformular


