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Referat af NO DIG-gruppens årsmøde 2020
Onsdag den 18. november 2020, kl. 9.00 hos DI og elektronisk.
Deltagere:
Bestyrelse: Peder Bjerre Jakobsen, Thomas R. Nygaard, Søren Kjær og Dennis Aamand.
Medlemsvirksomheder: Der var 7 deltagere fra 4 medlemsvirksomheder (i alt 19 stem
mer)
DI Dansk Byggeri: chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sektionskonsulent Trine de
Fine Skibsted og sekretær Michelle Puck Nielsen.
DAGSORDEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år
Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens bestyrelse
Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontrol
udvalg under NO DIG-områdets kontrolordninger
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt
NO DIG-gruppens formand Peder Bjerre Jacobsen, Per Aarsleff A/S bød velkommen til
NO DIG-gruppens årsmøde, der er noget anderledes på grund af COVID-19.

ad 1) Valg af dirigent
Peder Bjerre Jakobsen foreslog på bestyrelsens vegne, at Henrik Friis blev valgt som di
rigent. Henrik Friis blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind
kaldt.

ad 2) Bestyrelsens beretning
Ordet blev givet til Peder Bjerre Jakobsen, som aflagde beretning på bestyrelsen vegne.
Peder Bjerre Jakobsens beretning var opdelt i tre emner og blev holdt kort, idet emnerne
ville blive uddybet til de efterfølgende årsmøder.
Kontrolordning for Ledningsrenovering: Der er pågået et arbejde med at tillade midler
tidig optagelse på grundlag af en anden godkendelse eller certificering, fx et system der
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er optaget i et andet lands tilsvarende ordning. Muligheden for midlertidige optagelser
er blevet givet mhp., at det skulle blive lettere at blive optaget i kontrolordningen.
Der har derudover været et projekt på Teknologisk Institut, som skulle se på sammen
hængen mellem materialeværdier fra prøvninger af henholdsvis ringemner og stavemner
fra samme strømpeforing. På baggrund af en række forsøg i 2019 og 2020 er der efterføl
gende åbnet op for, at proceskontrollen fremadrettet kan ske med udgangspunkt i begge
typer emner.
Kontrolordning for styret boring og gennempresning: Kontrolordningen drives i et tæt
samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol.
Det er fortsat forventningen, at der kommer en tilpasset boreuddannelse for operatører
af styrede boringer. Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning A/S er bran
chens repræsentant i en arbejdsgruppe og vil fortsætte arbejdet hermed på trods af, at
han udtræder af kontroludvalget.
En række virksomheder gør brug af kontrolordningens digitale borerapport. Der har væ
ret nogle opstartsproblemer, men de er nu ved at være løst. Der er dog stadig en række
mangler i den digitale borerapport.
NO DIG-gruppen: NO DIG-gruppen har det forløbne år ikke afholdt selvstændige mø
der. Gruppen har fungeret som et formidlingsorgan, som indstiller medlemmer til kon
troludvalgene. Formålsparagraffen er dog meget bred, og det gør det muligt at tage flere
emner op. Peder Bjerre Jakobsen udtrykte et ønske om, at gruppen arrangerer en tema
dag eller lignende, hvor gruppen mødes fysisk. Medlemmerne var meget velkomne til at
komme med forslag til emner.

Ad 3) Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse
Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet for 2019. Resultatet for 2019 var blevet
noget bedre end budgetteret, idet de afsatte midler til at opdatere en række dokumenter,
ikke var blevet anvendt. Samlet set viste regnskabet i 2019 et overskud på 670 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4) Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år
Trine de Fine Skibsted gennemgik budgettet. Der blev lagt op til et uændret kontingent
på 2.200 kr./stemme. Der budgetteres med et underskud på 55.400 kr., som vil blive
dækket af NO DIG-gruppens egenkapital. Med det budgetterede underskud vil egenkapi
talen blive reduceret til 348.807 kr.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
Trine de Fine Skibsted gennemgik i hovedtræk Rørtekniksektionens regnskab for 2019.
Rørtekniksektionens indtægter består dels af kontingenter, dels bidrag fra de to med-

lemsgrupper, hvor NO DIG-gruppen bidrager med 2/3 svarende til 50.000 kr. Rørtekniksektionens største udgiftsposter er omkostninger til generalforsamlingen, markedsfø
ring og kontingent til Dansk Infrastruktur.
Der var ikke spørgsmål fra forsamlingen til gennemgangen.

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens
bestyrelse
Kontrolordning for ledningsrenovering
Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S var villig til genvalg og blev genvalgt. Dennis Aamand repræsenterer dermed sammen med Peder Bjerre Jakobsen kontrolordning for
ledningsrenovering i Rørtekniksektionens bestyrelse.
Konti'olordning for styret boring
Thomas R. Nygaard, Entreprenørfimaet Nordkysten A/S var villig til genvalg og blev
genvalgt.
Det var endvidere nødvendigt at gennemføre suppleringsvalg, da det andet bestyrelses
medlem Jan Heldardskard er fratrådt sin stilling. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Søren
Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S. Søren Kjær blev valgt. Thomas R. Nygaard og
Søren Kjær repræsenterer dermed kontrolordning for styret boring og gennempresning i
Rørtekniksektionens bestyrelse.
Suppleant
Kim Petersen, NCC Danmark A/S er på genvalg som suppleant for alle fire bestyrelses
medlemmer. Kim Petersen blev valgt.

Ad 7) Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de ud
videde kontroludvalg under NO DIG-områdets kontrolordninger
Henrik Friis orienterede om, at NO DIG-gruppen opstiller kandidater til de udvidede
kontroludvalg i de to kontrolordninger.
Kontrolordning for ledningsrenovering
Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S har tidligere siddet i kontroludvalget, men ønskede
ikke at fortsætte. Han ville dog gerne fortsætte som suppleant. Brian Poulsen, VP Villy
Poulsen A/S var derimod interesseret i at opstille.
Brian Poulsen blev indstillet til at repræsentere NO DIG-gruppen, mens Dennis Aamand
blev indstillet som suppleant.
Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Den hidtidige repræsentant Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforening A/S
kunne i henhold til vedtægterne ikke fortsætte. Der var forslag om, at Jim Valentin, En
treprenørfirmaet Østergaard A/S opstilles som ny kandidat.
Jim Valentin blev indstillet til at repræsentere NO DIG-gruppen i kontrolordning for sty
ret boring og gennempresning, mens Otto Lindskov blev indstillet som suppleant.

Ad 8) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om en vedtægtsændring, som gør det muligt at afholde
fuldstændig elektroniske årsmøder. Ifølge vedtægternes §4 kræves det, at mindst 3/4 af
stemmerne er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringer.
Dirigenten konstaterede, at eftersom under 3/4 af stemmerne var repræsenteret på års
mødet, var det ikke muligt at behandle forslaget.

Ad 8) Eventuelt
Peder Bjerre Jakobsen orienterede om, at bestyrelsen for Rørtekniksektionen vil lægge
op til at udvide antallet af perioder, et bestyrelsesmedlem kan sidde i bestyrelsen. Denne
ændring bør også slå igennem i NO DIG-gruppens vedtægter.
Peder Bjerre Jakobsen spurgte forsamlingen, om der var interesse for, at gruppen mødes
fysisk, når forholdene igen tillader det, hvilket forsamlingen ytrede opbakning til.
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Henrik Friis

