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Referat af årsmøde 2020 i Kontrolordning for ledningsrenovering
Årsmødet blev afholdt onsdag den 18. november 2020, Id. 11.00 hos DI og elektronisk.
Deltagere:
Fra kontroludvalget deltog Kenn H. Lange, Per Hallager, Dennis Aamand, Peter Lystbæk
og fra Byggeriets Kvalitetskontrol Klaus Ising Hansen. Derudover deltog de tilknyttede
konsulenter på Teknologisk Institut Flemming Springborg og Per Hemmingsen.
Medlemsvirksomheder: Der var 6 deltagere fra 3 medlemsvirksomheder.
DI: Chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted
og sekretær Michelle Puck Nielsen fra DI Dansk Byggeri til stede.
DAGSORDEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Beretning fra kontroludvalget
Forelæggelse af revideret årsregnskab
Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter
Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
Indkomne forslag
Eventuelt

Kontrolordningens formand Kenn H. Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S bød velkom
men til årsmødet for kontrolordning for ledningsrenovering, der blev afholdt noget an
derledes på grund af COVID-19.
ad 1) Valg af dirigent
Kenn H. Lange foreslog på bestyrelsens vegne, at Henrik Friis blev valgt som dirigent.
Henrik Friis blev valgt med applaus.
Dirigenten taldcede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind
kaldt og beslutningsdygtig.
ad 2) Beretning fra kontroludvalget
Kenn H. Lange aflagde på kontroludvalgets vegne beretning. Kenn H. Lange indledte sin
beretning med, at han grundet de særlige omstændigheder ville holde en kort beretning
med fokus på det væsentligste.
Det forgange år har været præget af COVID-19 samt sekretærskifte, hvorefter Kenn H.
Lange bød den ny sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted velkommen og takkede den
afgående Per Bjerregaard Jepsen for det gode arbejde, han havde lagt i kontrolordnin
gen. Kenn H. Lange takkede endvidere Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S for hans ak
tive deltagelse i det udvidede kontroludvalg.
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Antallet af virksomheder er stagnerende. Der er pt. 6 tilsluttede virksomheder med i alt
12 systemer. Kontroludvalget har løbende arbejdet med at gøre optagelsen mere smidig.
Således er det blevet muligt på baggrund af en anden certificering at få en midlertidig
optagelse, og indskuddet er blevet afløst af en forskudsbetaling.
Kontroludvalget har til stadighed fokus på, at omkostningen til at være tilsluttet ordnin
gen er proportional med DANVAs ønsker til krav og kvalitet. Det skal ikke mindst ses i
lyset af, at der er andre ordninger på markedet, som dog ikke er sammenlignelige. Kon
trolordningen skal fastholde fokus på de nuværende interessenter, men skal også være
bevidste om, at der er andre interessenter, som kan være interesserede i kontrolordnin
gen.
Afslutningsvis takkede Kenn H. Lange entreprenørerne for det gode samarbejde og øn
skede god vind med overgangen til DI.
ad 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab
Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet for 2019. Både indtægter og omkostninger
var blevet lavere end forventet, og samlet er kontrolordningen kommet ud af 2019 med
et overskud på 13.884 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
ad 4) Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter
Trine de Fine Skibsted præsenterede kort budgettet for 2020, hvor der er lagt op til et
uændret kontingent. I lighed med 2019 var der afsat penge til gennemførelse af et pro
jekt, som skal teste sammenhængen i materialeværdier fra ring- og stavemner.
Kenn H. Lange kommenterede, at det er vigtigt, at kontrolordningen holder deres egen
kapital på et fornuftigt niveau på 200.00-250.000 kr.
Forsamlingen tog budgettet til efterretning.
ad 5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
Dirigenten præsenterede det kundeudpegede kontroludvalg:
Repræsentanter fra DANVA:
• Kenn H. Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S
• Per Hallager, VandCenter Syd A/S
Repræsentant fra det udvidede kontroludvalg:
• Bjarke Rasmussen, MOE A/S
Kenn H. Lange gjorde opmærksom på, at han og Per Hallager havde fået fornyet deres
mandat hos DANVA frem til sommeren 2022.

ad 6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
Brian Poulsen, VP Villy Poulsen var blevet foreslået. Dirigenten hørte forsamlingen, om
der var andre, som ønskede at stille op. Det var der ikke, hvorefter der var nyvalg til
Brian Poulsen.
ad 7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
Dennis Aamand opstillede som suppleant, og dirigenten konstaterede, at der ikke var
andre interesserede kandidater. Dennis Aamand modtog nyvalg.
ad 8) Indkomne forslag
Det udvidede kontroludvalg foreslår, at der gennemføres en vedtægtsændring, som gør
det muligt fremover at afholde årsmødet fuldstændig elektronisk. Baggrunden er, at det
kun er muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder, såfremt det fremgår ekspli
cit af vedtægterne. Hvis ikke det fremgår af vedtægterne, skal medlemmerne have mulig
hed for at møde fysisk op. Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring af pkt. 2.5, så
ledes at det bliver muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder.
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til forslaget. Dirigenten konstaterede, at for
samlingen var beslutningsdygtig, hvorefter forslaget blev godkendt uden bemærkninger.
ad 9) Eventuelt
Kenn H. Lange udtrykte ønske om at få en diskussion om bæredygtig tilslutning til ord
ningen både ift. antal tilsluttede og økonomisk. Ift. DANVA er det ikke hensigtsmæssigt
at anvende andre udbydere end dem, som er omfattet af kontrolordningen. Det er vigtigt
fortsat at sikre kendskabet til ordningen, og kontroludvalget overvejer i DANVA regi at
udgive en artikel om fordelene ved kontrolordning for ledningsrenovering, herunder
sammenligne ordningen med andre ordninger.
Der var bred enighed om, at det var en god idé med en artikel, som sammenligner de nu
værende ordninger. Det var vigtigt, at sammenligningen både forholder sig til økonomi
og kvalitet, og sammenligningen må gerne laves i samarbejde med andre interessenter.
Det kom endvidere frem, at det er med til at skabe forvirring, at de to ordninger begge
ligger under DI Dansk Byggeri.
Det var en trist udvilding, at antallet af aktører er faldende, da konkurrence er sundt.
Udvalget blev spurgt, om de har forholdt sig til udviklingen. Kenn H Lange svarede på
udvalgets vegne, at det kan være svært at styre. Som repræsentant for DANVA ønsker
han konkurrence, men det skal være konkurrence med en kvalitet, som Kontrolordning
for ledningsrenovering tilbyder. Øget konkurrence skal ikke ske på bekostning af kvalite
ten. Der blev i denne forbindelse spurgt ind til, om man kan se på forvaltningen af kon
trolordningens midler, hvortil kontroludvalget redegjorde for, at de vurderer, at der er
stor kvalitet i de ressourcer, de bruger. Det gælder bl.a. ift. den ekspertviden, de får via
Teknologisk Institut.

Dirigenten hævede herefter årsmødet, og Kenn H. Lange takkede for et godt årsmøde på
trods af de lidt kaotiske forhold.

Dirigent:

Henrik Friis

