Rørtekniksektionens 10. ordinære generalforsamling
Torsdag den 10. september 2020 kl. 15.30 på
Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Supplement til skriftlig beretning af 27. februar 2020
Medlemsforhold
I forhold til omtalte status af 27. februar 2020 har NO DIG-gruppen fået udmeldt Inpipe Sweden AB, Ekorrvägen 12, 912 32 Vilhelmina, Sverige og har nu 18 medlemsvirksomheder,
samme antal som ved årsmødet i 2019.
TV-inspektionsgruppen har fået indmeldt Kyrsting ApS, v/Morten Kyrsting, Køllergårdsvej 7,
2730 Herlev og NR TV Inspektion ApS, v/Niels Rüsz, Nyrupvej 30, Nyrup, 9600 Års. Sidstnævnte firma er optaget som associeret medlem af både TV-inspektionsgruppen og Rørtekniksektionen. Begge nye firmaer er også blevet tilsluttet DTVK.
TV-inspektionsgruppen har fået udmeldt Focus TV-inspektion v/Nicolaj Olsen. Lundestrædet
10 II mf., 4300 Holbæk, der også er blevet udmeldt af DTVK.
Rørtekniksektionen har derfor 60 medlemsvirksomheder, heraf 5 medlemsvirksomheder der
er medlem af begge medlemsgrupper, samt andre 5 associerede medlemsvirksomheder,
mod 56 medlemsvirksomheder ved sidste års generalforsamling.
Der henvises til den udsendte ajourførte medlemsliste inkl. medlemsvirksomhedernes fordeling i de 2 medlemsgrupper og i de 3 kontrolordninger.
Ny medlemsgruppe
Bestyrelsen har flere gange drøftet en organisering af firmaer med systemer til renovering af
lodrette ledninger og/eller faldstammer. Rørcentret kunne i efteråret 2017 præsentere en ny
Rørcenteranvisning med beskrivelse af metoderne, nødvendige prøvninger samt uddannelse af installatørerne. Projektet er blevet sponsoreret af flere firmaer med interesse for
den type arbejder.
Peter Kim Petersen, Per Aarsleff A/S har taget initiativ til at få samlet en kreds af interesserede firmaer med henblik på, at de kan organisere sig som en 3. medlemsgruppe under
Rørtekniksektionen. Samtidig vil firmaerne sammen med branchens kunder og rådgivere
indlede et arbejde med henblik på oprettelsen af en ny kundestyret kontrolordning.
Under dagsordenens pkt. 6) a. og b. vil der blive redegjort nærmere om status.
Kontrolordning for ledningsrenovering
Status ved årsmødet er 12 tilsluttede strømpeforingssystemer, der er fordelt på 6 virksomheder. Der er tilsluttet 4 systemer til overgangsløsninger mellem hoved- og stikledninger. Der er
tilsluttet 2 systemer til stram foring. Endelig er der tilsluttet 2 systemer til fælles rørsprængning af kloak- og vandledninger. I forhold til status af 28. februar 2020 er et strømpeforingssystem overgået til et hvilende medlemskab.
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Alle tilsluttede systemer har fået nye optagelsesbeviser pr. 1. april 2020, de fleste gældende i
et år, men for nogle systemer med udløbsdatoen 31. oktober 2020, fordi deres kontrolbesøg
på grund af Corona ikke nåede at blive gennemført inden skæringsdatoen 1. april 2020.
Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Kontrolordning for styret boring og gennempresning har fået tilgang af et nyt firma PA Underboring A/S, Høng v/Roskilde med en metode til styret boring og har nu tilslutning af 23
firmaer med styrede boringer.
Alle tilsluttede firmaer har nu fået udstedt 3 årige optagelsesbeviser med udløbsdatoer enten
31. december 2022 eller 30. juni 2023.
Kontrolordningen har også fået nye Tekniske Bestemmelser.
TV-inspektionsgruppen - DTVK
TV-inspektionsgruppen og DTVK har med de nævnte bevægelser i tilslutningen nu 46 tilsluttede firmaer, hvoraf 5 er associerede medlemmer af TV-inspektionsgruppen.
Det ene firma, der havde valgt en tilslutning alene under DTVK, men uden et medlemskab af
TV-inspektionsgruppen, overgik i efteråret 2019 til et hvilende medlemskab af DTVK, men er
på vej til at vende tilbage med en aktiv tilslutning under DTVK..
Markedsføring
Bestyrelsen har markedsføring af branchen og dens 3 kontrolordninger som sin vigtigste opgave.
Sektionen har hidtil haft følgende logo:

Dansk Byggeri bliver fra 1. september 2020 optaget som et nyt branchefællesskab under
Dansk Industri. Det medfører ingen ændringer i betjeningen af sektioner og regioner.
Men Dansk Industri har et andet layout, og det betyder, at alle sektioner har modtaget deres
nye logo, der for Rørtekniksektionens vedkommende får følgende udseende:

Der vil også komme nyt brevpapir, ligesom der vil blive gjort brug af nye skrifttyper.
6. august 2020
Peder Bjerre Jakobsen/Per Bjerregaard Jepsen
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