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Til medlemmerne af Rørtekniksektionen 
 

 

Risskov den 6. august 2020
J-nr.: 86576 / 2816888

Ordinær generalforsamling 2020 i Rørtekniksektionen – Udsat generalforsam-
ling

Hermed indkaldes der igen i henhold til vedtægternes § 5 til den 10. ordinære generalfor-
samling i Rørtekniksektionen, der holdes

Torsdag den 10. september 2020 kl. 15.30 på
Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

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

a. Orientering om oprettelse af en faldstammegruppe
b. Status for normarbejde i EU om faldstammer samt for etablering af kontrolordning 

for faldstammer og andre indvendige ledninger v/Flemming Springborg, Rørcen-
tret 

7. Eventuelt

ad 2) Der henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning for det forløbne år, der sup-
pleres med en vedhæftet supplerende beretning med de seneste nyheder.

ad 3) Der henvises til det tidligere udsendte regnskab for 2019 for Rørtekniksektionen samt 
tallene fra NO DIG-gruppens og TV-inspektionsgruppens årsregnskaber.

ad 4) Der henvises til det tidligere udsendte forslag til et budget for 2020. 

Budgetforslaget vil også blive drøftet på årsmøderne forud i NO DIG-gruppen og i TV-
inspektionsgruppen. 



Side 2 af 2

ad 6) Andre forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 27. august 2020. 

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsar-
rangement for Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger. 

Desuden holdes der som afslutning på mødedagen et debatmøde om den manglende klima-
tilpasning. Om aftenen er der på hotellet arrangeret en festmiddag for alle fremmødte repræ-
sentanter, og hvor der også vil være mulighed for en overnatning.

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-kontrolord-
ninger, mens indkaldelserne til årsmøderne i TV-inspektionsgruppen og DTVK udsendes 
efterfølgende.

I den e-post, hvormed denne indkaldelse udsendes, er der et link til en særlig hjemmeside, 
hvor der kan foretages en tilmelding til hele eller dele af omtalte arrangement. 

På samme hjemmeside er også udlagt det samlede program, alle omtalte regnskabsdoku-
menter, samt andre dokumenter der henvises til i de respektive indkaldelser.

Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, møder, festmiddag og overnatning bedes 
foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 2. september 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 2. september 2020 til en-
ten fuldmagtshaveren eller til undertegnede. 

Med venlig hilsen
Dansk Byggeri 
Rørtekniksektionen 

Per Bjerregaard Jepsen 

Bilag Program for hele årsmødearrangementet
Supplerende skriftlig beretning
Revideret medlemsliste inkl. medlemmerne fordeling på medlemsgrupper og kontrol-
ordninger
Fuldmagtsformular


