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Rørtekniksektionens 10. ordinære generalforsamling  
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 15.00 på  
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 
 
 
Skriftlig beretning  
 
 
Dansk Byggeris Rørtekniksektion blev stiftet den 25. oktober 2010 af medlemmerne af NO 
DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen, der nu er 2 medlemsgrupper under Rørtekniksekti-
onen. På den stiftende generalforsamling godkendtes Rørtekniksektionens vedtægter, der 
for at have endelig gyldighed også skulle godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse, hvilket 
skete den 2. december 2010. 
 
Rørtekniksektionens bestyrelse indledte straks sit arbejde og besluttede at søge optagelse i 
branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører nu Dansk Infrastruktur under Dansk 
Byggeri. Rørtekniksektionen er i Dansk Infrastrukturs bestyrelse repræsenteret ved 2 med-
lemmer.  
 
Medlemsforhold 
 
Rørtekniksektionen har ved sin 10. ordinære generalforsamling 19 medlemsvirksomheder 
under NO DIG-gruppen og 45 medlemsvirksomheder under TV-inspektionsgruppen, hvoraf 4 
medlemsvirksomheder: Samn Forsyning ApS, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS, Sp/f Filu-
rin og Sven Bech A/S er associerede medlemmer. Kun 5 virksomheder er medlem af begge 
grupper. Endelig har en medlemsvirksomhed ikke tilmeldt sig en medlemsgruppe. Rørteknik-
sektionen har ved denne generalforsamling 60 medlemsvirksomheder mod 56 ved sidste års 
generalforsamling. 
 
Nye medlemmer under NO DIG-gruppen er Entreprenør Jacob Post A/S og S.E.M. Kloak-
service ApS  
 
Fra TV-inspektionsgruppen har Rørtekniksektionen fået tilgang af Vitek Danmark A/S, Ny-
mann Kloakservice ApS og Akut TV ApS, mens Slamsugercentralen ApS er blevet udmeldt. 
 
Endelig har DK Rør ApS v/Claus Finderup, Galten ved indmeldelse i Dansk Byggeri valgt en 
tilslutning til Rørtekniksektionen, men har ikke svaret tilbage med hensyn til aktiviteter og 
medlemskab af NO DIG- eller TV-inspektionsgruppen. 
 
Der henvises til den medlemsliste, der er udsendt sammen med nærværende skriftlige be-
retning, der også viser en medlemsvirksomheds tilknytning til TV-inspektionsgruppen og NO 
DIG-gruppen og de 3 kontrolordninger. 
 
Der henvises også til bilaget til nærværende skriftlig beretning med et organisationsdiagram, 
der viser opbygningen af Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper samt de 3 kundesty-
rede kontrolordninger, som sektionens medlemsvirksomheder kan søge optagelse i ud fra 
deres respektive arbejdsområder. Vi har dog her foregrebet en kommende oprettelse af en 3. 
medlemsgruppe, en såkaldt faldstammegruppe jf. senere i beretningen. 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen i Rørtekniksektionen har bestået af Peder Bjerre Jakobsen og Dennis Aamand, 
der er valgt af medlemskredsen, der kan tilsluttes Kontrolordning for ledningsrenovering, og 
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af Thomas R. Nygaard og Jan Heldardskard der er valgt af medlemskredsen, der kan tilslut-
tes Kontrolordning for styret boring og gennempresning. Disse 4 bestyrelsesmedlemmer ud-
gør samtidig NO DIG-gruppens bestyrelse. Deres valg til begge bestyrelser foregår på NO 
DIG-gruppens årsmøde. 
 
Dennis Aamand har pr. 1. februar 2020 forladt sin ansættelse i Entreprenør Peter Meyer A/S 
for at starte hos Vitek Danmark A/S, hvor han i øvrigt tidligere har været ansat, da firmaet 
havde et andet navn.  Dette jobskifte har ingen betydning for hans medlemskab i bestyrel-
sen, da både Vitek Danmark A/S og Entreprenør Peter Meyer A/S er medlemmer af Rørtek-
niksektionen og NO DIG-gruppen. 
 
De 2 sidste bestyrelsesmedlemmer har været Claus Vangsager og Henrik Tesgaard, der er 
valgt til Rørtekniksektionens bestyrelse af medlemmerne i TV-inspektionsgruppen på deres 
årsmøde. 
 
På NO DIG-gruppens årsmøde er Dennis Aamand og Thomas R. Nygaard på valg inden for 
deres respektive medlemskredse. Begge er rede til at modtage genvalg. 
 
Jan Heldardskard skiftede pr. 1. juni 2019 sin ansættelse i Munck Forsyningsledninger A/S 
ud med en ny ansættelse i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, hvor han så er fratrådt an-
sættelsen i starten af 2020. Når Jan Heldardskard ikke længere er ansat i en medlemsvirk-
somhed under Rørtekniksektionen, kan han heller ikke bevare sin post i bestyrelsen. NO 
DIG-gruppens bestyrelse vil derfor på NO DIG-gruppens årsmøde foreslå nyvalg af Søren 
Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S til begge bestyrelser 
 
Claus Vangsager på valg til bestyrelsen på årsmødet i TV-inspektionsgruppen. Han er også 
rede til at modtage genvalg. 
 
På nævnte årsmøder foregår også nyvalg og/eller genvalg af bestyrelsesmedlemmernes 
respektive suppleanter, hvor Kim Petersen siden årsmødet i 2018 har været fælles suppleant 
for de 4 NO DIG-medlemmer, mens TV-inspektionsgruppens suppleant siden årsmødet i 
2019 har været Tommy Neider.  
 
Thomas R. Nygaard og Henrik Tesgaard har repræsenteret sektionen i Dansk Infrastrukturs 
bestyrelse. 
 
Peder Bjerre Jakobsen har været Rørtekniksektionens eneste medlem af Dansk Byggeris 
repræsentantskab.  
 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen sidste år holdt 3 bestyrelsesmøder.  Bestyrel-
sesmøderne holdes efter en fast dagsorden. Bestyrelsen vedtog sidste år en forretningsor-
den for sin virksomhed, hvori er indføjet, at medlemmer af bestyrelsen skal underrette den 
øvrige bestyrelse, hvis medlemmet enten personligt eller via sin virksomhed kommer er 
under anklage for at agere på en måde, der strider mod Dansk Byggeris etiske regler. Bli-
ver et bestyrelsesmedlem og/eller ens virksomhed tiltalt for overtrædelse af konkurrence-
reglerne, skal medlemmet straks trække sig fra sin post i bestyrelsen. 
 
De vigtigste emner har været forholdene for de 3 kontrolordninger og deres markedsføring. 
 
Ny medlemsgruppe 
 
Bestyrelsen har også drøftet en organisering af firmaer med systemer til renovering af lodret-
te ledninger og/eller faldstammer. Rørcentret kunne i efteråret 2017 præsentere en ny Rør-
centeranvisning med beskrivelse af metoderne, nødvendige prøvninger samt uddannelse 
af installatørerne. Projektet er blevet sponsoreret af flere firmaer med interesse for den 
type arbejder. 
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Peter Kim Petersen, Per Aarsleff A/S har taget initiativ til at få samlet en kreds af interesse-
rede 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. Der skal 
være indkaldt til et indledende møde i dette forløb den 25. marts 2020 på Teknologisk Insti-
tut. 
 
Kontroludvalget under Kontrolordning for ledningsrenovering mener ikke, at renovering af 
indvendige ledninger hører ind under denne kontrolordning, fordi kundekredsen er anderle-
des, og fordi kravene til den eksterne kontrol også vil blive anderledes.  
 
Uddannelsesforhold 
 
Bestyrelsen har med stor interesse fulgt et samarbejde, som NO DIG Infra har indledt 
sammen med EUC i Køge, hvor man er ved at opstarte en bred uddannelse, der både om-
fatter de 2 NO DIG-områder og TV-inspektion. Der har været holdt en demonstrationsdag 
hos EUC Køge. I første omgang er det målsætningen at få etableret en eller flere introduk-
tionskurser inden for AMU-systemet, men på sigt skal de gerne ende i én eller flere nye 
erhvervsuddannelser. 
  
Kontrolordning for ledningsrenovering  
 
Status ved årsmødet er 13 tilsluttede strømpeforingssystemer, der er fordelt på 5 virksomhe-
der. 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 rørspræng-
ning af kloak- og vandledninger.  Der er blevet optaget 3 nye strømpeforingssystemer, mens 
2 strømpeforingssystemer og 2 rørsprængningssystemer er blevet udmeldt. 
 
Alle nuværende optagelser udløber med udgangen af marts 2020, men vil blive fornyet fra 1. 
april 2020 for yderligere et år, hvis alle forhold i relation til tilslutningen og kravene i Tekniske 
Bestemmelser er opfyldt. Mangler der gennemførelse af et kontrolbesøg inkl. pålagte opfølg-
ninger pr. 31. marts, bliver systemet midlertidigt udelukket og slettet fra hjemmesiden, indtil 
der er rettet op på de manglende forhold. 
 
Tilslutningen til kontrolordningen har været stagnerende, og det har fået kontroludvalget og 
firmarepræsentanterne til at indføre en lempeligere optagelsesprocedure både teknisk og 
økonomisk.  
 
Kontroludvalget har åbnet op for, at systemer kan få en midlertidig optagelse i Kontrolordning 
for ledningsrenovering på grundlag af en anden godkendelse eller certificering, eksempelvis 
systemer der er optaget i et andet lands tilsvarende ordning. En sådan optagelse vil ske på 
konkret fastsatte vilkår og skal under den midlertidige optagelse kunne erstattes af en normal 
optagelse i kontrolordningen inden for højest 2 år. Sker dette ikke, udmeldes systemet.  
 
Årsmødet i 2019 vedtog, at den relativt høje indskudsbetaling på 60.000 kr. skulle erstattes 
af en forskudsbetaling på 50.000 kr., hvori senere brugerbetalinger kan modregnes.  
 
Kontrolordning for styret boring og gennempresning  
 
Kontrolordning for styret boring og gennempresning har et samarbejde om en fælles kontrol 
med Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, der blev indledt i foråret 2013.  
 
Ved årsmødet i år har kontrolordningen 22 tilsluttede firmaer, idet der er blevet optaget 2 nye 
firmaer i løbet af det seneste år. Der er et firma undervejs i et optagelsesforløb. 
 
Kontrolordningen har fortsat kun tilslutning af styrede boringer, men kontrolordningen er ind-
rettet, så den kan optage alle boremetoder, styrbare såvel som ikke styrbare. 
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Kontroludvalget har fået forespørgsler om optagelse af pilotrørsmetoder og metoder til mikro-
tunneleringer. Firmaer med sådanne metoder er blevet kontaktet med henblik på deres inte-
resse i at medvirke til at få etableret et grundlag for en tilslutning, men kun et firma har meldt 
sig som interesseret, men vil have mindst 2 andre firmaer under hver metode med i et forløb 
med at udvikle et grundlag for tilslutning og for selve tilslutningen. 
 
Banedanmark, der er repræsenteret i kontroludvalget, har oplyst, at der lejlighedsvis bruges 
sådanne metoder i deres arealer. Hidtil har de ikke håndhævet deres krav til certificering, når 
der er brugt danske firmaer. Er der brugt tyske borefirmaer, har Banedanmark lagt deres 
tilslutning til en tysk kontrolinstans til grund for deres boringer, men erkender også, at de ikke 
har meget kendskab til denne kontrolinstans. Banedanmark overvejer dog, om denne frem-
gangsmåde er holdbar på sigt set i relation til deres krav om certificering af alle aktiviteter i 
deres arealer. 
 
Under denne kontrolordning er der gennem flere år arbejdet på at få etableret en særlig 
AMU-uddannelse for operatører af styrede boringer, der lever op til de krav, der stilles, når 
der skal bores problematiske arealer. Det har trukket ud med at få uddannelsen godkendt. 
 
Kontroludvalget har besluttet, at optagelsesbeviserne fra 1. januar 2020 gøres 3-årige og 
genudstedes for nye 3 år, når der er gennemført et kontrolbesøg på kontoradressen. Fjorten 
af de tilsluttede firmaer har fået deres optagelser fornyet fra 1. januar 2020 på de nye vilkår. 
De øvrige får tilsvarende 3-årige optagelser fra 1. juli 2020. Hvert år gennemføres der mark-
besøg, så vidt muligt uanmeldte, men ellers ud fra en rekvireret aktivitetsoversigt.  
 
Den ny LER-lov er trådt i kraft. Der blev i efteråret udsendt udkast til 3 nye vejledninger i brug 
af LER 2.0. Flere ledningsejergrupper har igangværende udfordringer i at få deres ledninger 
positioneret digitalt inden 1. januar 2023. 
 
TV-inspektionsgruppen - DTVK 
 
TV-inspektionsgruppen og DTVK har igen oplevet en stigning i tilslutningen fra 40 til 45 til-
sluttede firmaer, hvoraf 4 er associerede medlemmer af TV-inspektionsgruppen. Det ene 
firma, der har valgt en tilslutning alene under DTVK, men uden et medlemskab af TV-
inspektionsgruppen, er overgået til et hvilende medlemskab af DTVK. Der er 2 firmaer under 
optagelse i DTVK. Der har ikke været udmeldinger af firmaer siden årsmødet i 2019. 
 
Omfanget af udført TV-inspektion under DTVK har i 2019 omfattet i alt 276.813 strækninger 
fordelt på 4.501 km TV-inspiceret ledning, hvilket er 111 km mindre end i 2018, mens antallet 
af strækninger til gengæld er 19.472 over antallet af strækninger i 2018.  I rekordåret 2016 
blev der TV-inspiceret 4.626 km ledning.  
 
157 TV-operatører havde certifikat ved udgangen af 2019. Men antallet ændrer sig hele ti-
den. DTVK har tilknyttet 5 konsulenter, idet en af konsulenterne har forladt DTVK ved ud-
gangen af 2019. Stikprøvekontrollen gennemføres af 3 konsulenter, mens de øvrige tager sig 
af administration, statistik, besvarer kundehenvendelser, gennemfører praktiske prøver mm.  
Alle konsulenter medvirker i kursusvirksomheden.  
 
Grunduddannelsen af TV-operatører, der varer 4 dage på et kursussted, skal omlægges, 
fordi den mangeårige DTVK-konsulent Allan Møller fratræder som konsulent den 31. marts 
2020. Allan Møller har været gennemgående kursusleder under alle 4 dage, men det er ikke 
muligt for de tilbageværende 4 konsulenter at være væk fra deres daglige arbejde i 4 dage i 
træk.  
 
TV-inspektionsgruppens bestyrelse og DTVK-kontroludvalget holder fortsat fælles strategi-
seminarer. Emnerne er samarbejde med udenlandske brancher, kravene for tilslutning af 
kloakmestre med forholdsvis få TV-inspektioner, digital udveksling af alle informationer, mar-
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kedsføring, mm. Flere af emnerne bliver der arbejdet videre med i arbejdsgrupper og emner-
ne vil også blive drøftet på de kommende årsmøder. 
 
TV-inspektionsgruppens bestyrelse og repræsentanter for DTVK har den 29. januar 2020 
holdt et møde med repræsentanter for Kloakmestrenes TV-inspektionskontrol – KTVI om 
markedsføring mm. KTVI blev stiftet, da kloakmestrene valgte at forlade DTVK, hvor der var 
indført lempeligere vilkår for den eksterne kontrol af deres TV-inspektioner. Mødet var ind-
kaldt af Dansk Byggeri, der lægger adresse og administration til begge kontrolinstanser. Mø-
det foregik i en god og fordragelig atmosfære, hvor begge kontrolinstanser fortalte om deres 
optagelsesvilkår, eksterne kontrol, uddannelse og planer fremadrettet. Parterne vil hver især 
på kommende årsmøder overveje, om der er muligheder for et nyt samarbejde og vil under 
alle omstændighederne efter indkaldelse fra Dansk Byggeri mødes igen inden sommerferien. 
 
Medlemsaktiviteter 
 
Der har ikke været medlemsaktiviteter i regi af Rørtekniksektionen siden generalforsamlin-
gen i 2019. Bestyrelsen har ikke planer om hverken studierejser eller andre medlemsarran-
gementer, men er meget opmærksom på, når DANVA og/eller NO DIG Infra planlægger til-
tag desangående. Hvis de kan have interesse for medlemskredsen, vil bestyrelsen via sine 
kontakter til arrangørerne søge at præge arrangementerne, så de kan være attraktive for 
medlemskredsen. Men ellers er bestyrelsen åben overfor andre forslag, men vil gerne samti-
dig have udmeldt en tovholder. 
 
Ellers vil bestyrelsen henvise til arrangementerne i Dansk Infrastruktur, som medlemsvirk-
somhederne også bliver indbudt til at deltage i. Vi kan anbefale, at man tilmelder sig Gene-
ralforsamlingen og Infrastrukturdagen 2020 i Hovedstadsområdet den 24. september 2020, 
hvor der altid er et interessant indhold. 
 
Og så afholder Dansk Infrastruktur et debatmøde om Klimatilpasning og -sikring i forbindelse 
med det kommende årsmødearrangement. 
 
Markedsføring 
 
Bestyrelsen har foreløbig valgt at prioritere markedsføring af branchen og dens 3 kontrolord-
ninger som sin vigtigste opgave.  
 
Sektionen har følgende logo: 

 
Efter stiftelsen blev der udgivet en folder, der beskriver Rørtekniksektionen og dens arbejds-
områder, og anden folder der beskriver de 3 kundestyrede kontrolordninger i Dansk Byggeri.  
Der blev lavet en roll up, som udstillende firmaer kan bruge på deres udstillinger f.eks. på 
Rørcenterdage.  
 
De 2 NO DIG-kontrolordninger er sammen med Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolord-
ning omfattet en fælles hjemmeside på adressen: www.kontrolkordninger.dk, der er opdelt i 3 
afdelinger.  
 
Der bliver ikke længere indgået faste aftaler om annonceringer, men hvis det kan hjælpe på 
at få optaget en artikel om kontrolordninger eller andre brancheforhold i et fagblad, betales 
gerne en ledsagende annoncering.  
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TV-inspektionsgruppen har i flere år haft sit samarbejde med Citat Kommunikation, hvor 
Henrik Steen Hansen har skrevet artikler om forhold, der kan sammenkædes med TV-
inspektion og den hertil knyttede eksterne kontrol, og som er blevet optaget i fagblade, even-
tuel suppleret med en annoncering Det har givet en ganske god omtale af TV-inspektion og 
DTVK, og det er formentlig en betydelig årsag til en stigende tilslutning til DTVK. 
 
NO DIG-gruppen har et lignende samarbejde med Citat Kommunikation. Det er ikke lykkedes 
at få optaget flere artikler i 2019 om de 2 NO DIG-kontrolordninger. Alle, der har et relevant 
emne, og som fortjener en omtale, bedes kontakte Henrik Steen Hansen. 
 
Dansk Byggeris sammenlægning med Dansk Industri 
 
Den 11. februar 2020 udsendte Dansk Byggeri og Dansk Industri pressemeddelelser om, at 
de 2 organisationer har indgået en aftale om en kommende sammenlægning. Aftalen skal 
godkendes for Dansk Byggeris vedkommende på et ekstraordinært Repræsentantskabsmø-
de den 9. juni 2020. Dansk Industri afholder ligeledes en ekstraordinær generalforsamling 
med henblik på deres godkendelse. 
 
Aftalen indebærer, at Dansk Byggeri rykker samlet ind i Dansk Industri, hvor der oprettes en 
3. arbejdsgiversøjle ved siden af Industrisøjlen og Transportsøjlen. Det betyder, at Dansk 
Byggeris overenskomster fortsætter uændrede og adskilt i forhold til Dansk Industris øvrige 
overenskomster. 
 
Sektionerne fortsætter ligeledes som selvstændige foreninger med alle sektionens medlem-
mer. De beholder deres ledelser og økonomi, og aktiviteterne kan fortsætte sig hidtil. Der vil 
fortsat blive stillet en konsulentbetjening til rådighed.  
 
Økonomi 
 
Rørtekniksektionen opstartede sin egen økonomi fra 1. januar 2011, hvor sektionen blev 
momsregistreret. De 2 medlemsgrupper bidrager til sektionens drift i forholdet 2:1. Desuden 
opkræver sektionen også sit eget kontingent. NO DIG-gruppens regnskab har siden 1. januar 
2011 været en del af Rørtekniksektionens regnskab, hvor sektionens løbende posteringer og 
formueforhold bliver holdt klart adskilt fra NO DIG-gruppens tilsvarende.  
 
Rørtekniksektionens samlede regnskab 2019 inkl. NO DIG-gruppens regnskabstal udviser et 
overskud på 20.126 kr. på grundlag af samlede indtægter på 272.906 kr. og udgifter på 
252.780 kr., men udtages regnskabstallene for NO DIG-gruppen, har Rørtekniksektionen 
haft 163.000 kr. i samlede indtægter og 143.544 kr. i samlede udgifter og har dermed et 
overskud i sin drift på 19.456 kr. og en formue ved udgangen af 2019 på 211.589 kr. Årsre-
sultatet for sektionen ligger meget tæt på budgettet for 2019. 
 
NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen forventes i 2020 igen at bidrage med henholds-
vis 50.000 kr. og 25.000 kr. På generalforsamlingen vil der blive stillet forslag om, at der be-
tales et uændret sektionskontingent på 1.500 kr. pr. medlemsvirksomhed. 
 
De således indkomne midler vil blive brugt til omtalte markedsføring samt sektionens almin-
delig drift. Desuden skal Rørtekniksektionen betale et beløb til driften af Dansk Infrastruktur 
på ca. 50.000 kr.  
 
27. februar 2020 
Peder Bjerre Jakobsen/Per Bjerregaard Jepsen   
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Bilag 
 

Organisationens opbygning 
 
 

 
Rørtekniksektionen 

NO DIG og TV-inspektion 
 

Bestyrelse på 6 => 8 medlemmer 
 
 
 

 
 

NO DIG-gruppen 
 

Bestyrelse på 4 medlemmer 
 
 

 
TV-

inspektionsgruppen 
 

Bestyrelse på  
4 medlemmer 

 
 

Faldstammegruppe 
 

under oprettelse 

 
Medlemskreds der kan 
tilsluttes 
Kontrolordning for 
ledningsrenovering  

 
 

Vælger 2 bestyrelses-
medlemmer + 1 sup-
pleant, der repræsente-
rer medlemskredsen i 
bestyrelsen for såvel 
Rørtekniksektionen 
som NO DIG-gruppen 

Medlemskreds der kan 
tilsluttes 
Kontrolordning for 
styret boring og gen-
nempresning  

 
Vælger 2 bestyrelses-
medlemmer + 1 sup-
pleant, der repræsente-
rer medlemskredsen i 
bestyrelsen for såvel 
Rørtekniksektionen 
som NO DIG-gruppen 

Medlemskreds der kan 
tilsluttes 
Danske TV-
inspektionsfirmaers 
Kontrolordning DTVK 

 
Vælger 2 bestyrelses-
medlemmer + 1 sup-
pleant, der repræsente-
rer medlemskredsen i 
bestyrelsen for Rørtek-
niksektionen.  
Desuden vælger med-
lemskredsen 3-5 besty-
relsesmedlemmer til 
TV-inspektions-
gruppens bestyrelse 

Medlemskreds der kan 
tilsluttes en kommende 
kontrolordning 
 
 
 
Vælger 2 bestyrelses-
medlemmer + 1 sup-
pleant, der repræsente-
rer medlemskredsen i 
bestyrelsen for Rørtek-
niksektionen.  
 

Kontrolordning for 
ledningsrenovering  
 

Kontrolordning for 
styret boring og gen-
nempresning  

Danske TV-inspek-
tionsfirmaers kon-
trolordning – DTVK 

Kontrolordning un-
der udvikling 

Kontroludvalg på 3 
kundeudpegede med-
lemmer samt 2 valgte 
firmarepræsentanter 

Kontroludvalg 6 kun-
deudpegede medlem-
mer samt 2 valgte fir-
marepræsentanter 

Kontroludvalg på 5 
kundeudpegede med-
lemmer samt 2 valgte 
firmarepræsentanter 

 

Aktuel status for til-
slutning: 
8 firmaer med 21 til-
sluttede systemer 

Aktuel status for til-
slutning: 
22 firmaer med meto-
der til styret boring 

Aktuel status for til-
slutning: 
45 tilsluttede firmaer 
med 57 ansatte certifi-
cerede TV-operatører 

 

 


