Til medlemmerne af
TV-inspektionsgruppen

18. februar 2020
J-nr.: 78449 / 2740570

Årsmøde 2020 i TV-inspektionsgruppen
Hermed indkaldes der i henhold til vedtægternes § 14 til det ordinære årsmøde 2020 i TV-inspektionsgruppen, der holdes
Fredag den 13. marts 2020 kl. 13.00 på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
efter følgende
D A G S O R D E N:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
Indspark til bestyrelsen fra salen
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
Eventuelt

ad 4. Under dette punkt vil bestyrelsen som oplægsholder opfordre medlemmerne til at fremkomme med emner og forslag, som bestyrelsen skal arbejde videre med.
ad 5. Eventuelle forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet under dette punkt, skal være indleveret til TV-inspektionsgruppen senest 14 dage før årsmødet, altså senest fredag den 28. februar 2020.
ad 6. Der vil inden årsmødet blive fremsendt et dokument med tallene fra en resultatopgørelse for 2020.
ad 7. Der vil inden årsmødet blive fremsendt regnskabstal for 2019 og et budget 2020 for
Rørtekniksektionen.
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ad 8. Det under pkt. 6 omtalte dokument indeholder også tallene fra et forslag til et budget
for 2020 for TV-inspektionsgruppen og DTVK.
ad 9. Martin Houborg og Henrik Tesgaard er på valg til TV-inspektionsgruppens bestyrelse
og er begge til at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Houborg og Henrik Tesgaard.
ad 10 Siden 2010 har TV-inspektionsgruppen sammen med NO DIG-gruppen udgjort de 2
medlemsgrupper under Rørtekniksektionen.
TV-inspektionsgruppen har i Rørtekniksektionens bestyrelse siden årsmødet i 2019
været repræsenteret ved Claus Vangsager og Henrik Tesgaard, der ifølge Rørtekniksektionens vedtægter skal vælges eller genvælges på TV-inspektionsgruppens årsmøde.
Ved dette årsmøde er Claus Vangsager på ordinært valg til Rørtekniksektionens bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Vangsager for de næste 2 år.
Siden årsmødet i 2019 har Tommy Neider fungeret som suppleant for nævnte bestyrelsesmedlemmer i Rørtekniksektionen. Bestyrelsen foreslå genvalg af Tommy Neider.
Umiddelbart efter årsmødet i TV-inspektionsgruppen holdes der ca. kl. 15.00 årsmøde 2020 i
DTVK i henhold til særskilt indkaldelse.
Årsmøderne i TV-inspektionsgruppen og DTVK indgår som en del af et samlet arrangement
på Munkebjerg Hotel, der omfatter de 5 årsmøder i medlemsgrupper og kontrolordninger
under Rørtekniksektionen, sektionens generalforsamling, Dansk Infrastrukturs Klimakonference samt besøg af adv. Simon Heising.
Der henvises til det vedhæftede samlede program samt til et særligt program for klimakonferencen, som var vedhæftet den netop udsendte indkaldelse til årsmøde 2020 i DTVK.
Der indledes allerede torsdag den 12. marts 2020 kl. 10.00 med NO DIG-gruppens årsmøde,
efterfulgt af de 2 NO DIG-kontrolordningers årsmøder, generalforsamlingen i Rørtekniksektionen, klimakonferencen og med en fælles middag kl. 19.00 og med mulighed for en efterfølgende overnatning på Munkebjerg Hotel for alle fremmødte medlemmer af NO DIG-gruppen
samt for medlemmerne af de 3 kontroludvalg under Rørtekniksektionen.
Medlemmerne af TV-inspektionsgruppen indbydes også til at deltage i nævnte middag og
med overnatning. De vil efterfølgende få tilsendt en opkrævning for denne festmiddag og
overnatning.
Fredag den 13. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00 fortæller advokat Simon Heising, Nexus Advokater om samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring, og der afsluttes med en fælles
frokost for alle nu fremmødte deltagere.
Årsmødedagen på TV-inspektionsområdet slutter med en festmiddag og overnatning for de
deltagende medlemmer af TV-inspektionsgruppen og DTVK-kontroludvalget på Munkebjerg Hotel. Deltagelsen i denne festmiddag og overnatning er for firmarepræsentanternes
og personmedlemmernes vedkommende indeholdt i kontingentbetalingen.
Selvom deltagelsen i festmiddagen og overnatningen den 13. marts 2020 er indeholdt i kontingentbetalingen, har TV-inspektionsgruppens bestyrelse besluttet, at såfremt et medlem
har tilmeldt sig i et eller andet omfang - og så enten udebliver eller melder fra meget sent - vil
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der blive opkrævet 500 kr. fra en udebleven tilmelding til frokosten den 13. marts 2020, 600
kr. for en udeblivelse fra en tilmelding alene til festmiddagen og endelig 1.400 kr. for en udeblivelse fra tilmeldingen til både festmiddag og overnatning den 13. marts 2020.
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 de foreligger - alle omtalte regnskabsdokumenter, samt andre dokumenter der henvises til i indkaldelserne.
Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, middage og overnatninger bedes foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 4. marts 2020.

Med venlig hilsen
Dansk Byggeri
TV-inspektionsgruppen

Per Bjerregaard Jepsen
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