
oo Dansk Byggeri
Rørtekniksektionen

Referat af generalforsamling 2020 i Rørtekniksektionen

Onsdag den 18. november 2020, Id. 11.45 hos DI og elektronisk.

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Peder Bjerre Jakobsen, Thomas Nygaard, Dennis Aamand, Henrik Tes- 
gaard og Søren Kjær.

Medlemsvirksomheder: Der var 19 deltagere fra 11 medlemsvirksomheder.

DI: Chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted 
og sekretær Michelle Puck Nielsen.

DAGSORDEN:

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
7. Eventuelt

ad 1) Valg af dirigent
Formand Peder Bjerre Jakobsen, Per Aarsleff A/S foreslog på bestyrelsens vegne, at Hen
rik Friis blev valgt som dirigent. Henrik Friis blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, 
men at den i henhold til vedtægterne ikke var beslutningsdygtig ift. bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændring.
Der var herefter en kort præsentationsrunde af deltagerne.
ad 2)Bestyrelsens beretning
Peder Bjerre Jakobsen aflagde beretning på bestyrelsens vegne.

Peder Bjerre Jakobsen indledte med, at generalforsamlingen er Rørtekniksektionens 10. 
ordinære generalforsamling, og det derfor var trist, at det ikke var muligt at fejre. Jubi
læet vil blive markeret, når det igen er muligt at mødes fysisk.

Der er i dag 60 medlemmer i sektionen, hvoraf mange har dobbelt medlemskab af både 
TV-inspektionsgruppen og NO DIG-gruppen. I august i år tog sektionen afsked 
med Per Bjerregaard Jepsen, som i mange år har været sektionens ”klippe”. Sektionen 
har i stedet fået en ny sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted. Peder lagde vægt på, at 
Trine ikke er en ny Per, hvor Per i høj grad var administrator, så kan Trine noget andet, 
som sektionen så frem til at gøre brug af.
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Dansk Infrastruktur og DTVK har begge en aktiv Linkedln profil, og Rørtekniksektionen 
har i flere år haft et aktivt samarbejde med Citat Kommunikation om udarbejdelse af ar
tikler. Peder Bjerre Jakobsen opfordrede forsamlingen til at gøre brug af både Citat 
Kommunikation og Linkedln profilerne.

Sektionen har en sund økonomi, men der gør ondt økonomiske at aflyse arrangementer, 
når vi ikke får noget for pengene.

Dansk Byggeri blev i september sammenlagt med Dansk Industri. Første indtryk var, at 
Dansk Byggeri ville rykke ind i Dansk Industri 1:1, men sektionen har hurtigt måtte 
sande, at det nok ikke helt bliver tilfældet.

I Dansk Byggeri var der kort ”til toppen”. I Dansk Industri er der derimod noget læn
gere. Og der er meget langt til toppen for kontrolordningerne. Det bliver aktuelt overve
jet, om flere sektioner skal slå sig sammen for dermed at blive mere slagkraftige i ”store 
DI”, og sektionen må nok indse, at det er den vej, det går. Peder Bjerre Jakobsen bad 
herefter Henrik Friis om at uddybe overvejelserne.

Henrik Friis indledte med, at Dansk Industri er et meget stort hus, men at det også er et 
hus, hvor man kan få stor indflydelse, hvis man spiller kortene rigtigt. Jesper Arkil har 
derfor foreslået, at i) sektionerne bliver stærkere, og 2) der etableres en stærk overbyg
ning som erstatning for Dansk Infrastruktur.

Vedr. de stærkere sektioner er det blevet foreslået at danne to foreninger - en for infra
struktur underjorden og en for infrastruktur overjorden, dvs. Rørtekniksektionen sam
menlægges med Kloaksektionen og Kabel- og Ledningssektionen. Henrik Friis lagde 
vægt på, at det er vigtigt at bevare de nuværende traditioner, som fx årsmøder og studie
tur, i sektionerne ved en sammenlægning.

Dansk Infrastruktur tænkes afløst af en ny forening Danske Entreprenører, hvis formål 
er at sikre at anlægsbranchen bliver repræsenteret i bestyrelsen i DI Dansk Byggeri, ho
vedbestyrelsen i Dansk Industri samt Dansk Industris Forretningsudvalg.

Peder Bjerre Jakobsen fortsatte herefter sin beretning. Der er blevet igangsat et projekt, 
hvor målet er at oprette en kontrolordning for renovering af faldstammer. Teknologisk 
Institut har tidligere udviklet en Rørcenteranvisning om faldstammerenovering, og de 
Tekniske Bestemmelser vil tage udgangspunkt heri. Flemming Springborg supplerede, 
at der har været afholdt et enkelt møde med bygherrerepræsentanterne om de overord
nede Tekniske Bestemmelser. De mødes om et nyt udkast i december. Han forventede, 
at der vil foreligge et endeligt udkast, som entreprenørerne kan se først i det nye år.

Herefter afrundede Peder Bjerre Jakobsen beretningen. Der var ikke yderligere kom
mentarer til beretningen.

ad 3)Fremlæggelse af regnskaber
Trine de Fine Skibsted gennemgik sektionens regnskab for 2019. Regnskabet blev god
kendt uden bemærkninger.



Trine de Fine Skibsted gav derefter en kort orientering regnskabet 2019 for TV- 
inspektionsgruppen og NO DIG-gruppen. Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til 
orienteringen.

ad 4)Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne 
kontingenter

Trine de Fine Skibsted præsenterede kort årets kontingentsatser til NO DIG-gruppen, 
kontrolordning for ledningsrenovering, kontrolordning for styret boring og gennempres- 
ning, TV-inspektionsgruppen samt DTVK. Der var ikke spørgsmål til præsentationen.

ad 5) Præsentation af bestyrelsen
Dirigenten præsenterede bestyrelsen for Rørteknikbestyrelsen.

Repræsentanter fra NO DIG- gruppen:
• Peder Bjerre Jacobsen, Per Aarsleff A/S
• Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S
• Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
• Thomas Nygaard, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Repræsentanter fra TV-inspektionsgruppen:
• Claus Vangsager, Per Aarsleff A/ S
• Henrik Tesgaard, FKSSlamson A/S

ad 6) Indkomne forslag
Dirigenten præsenterede kort bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, som dels gør det 
muligt fremover at afholde årsmøderne fuldstændig elektronisk, dels at et bestyrelses
medlem kan genvælges 4 gange mod tidligere 3. Peder Bjerre Jakobsen uddybede, at be
styrelsen fandt det hensigtsmæssigt at bevare stabiliteten i bestyrelsen set i lyset af den 
øvelse, som sektionen står overfor.

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig ift. bestyrelsens for
slag, hvorfor forslaget blev henvist til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.

ad 7) Eventuelt
Peder Bjerre Jacobsen tog ordet. Han viste en række overskrifter på emner, som sektionen 
kan tage op på en kommende temadag eller årsmøde. Thomas Nygaard, Entreprenørfir
maet Nordkysten A/S supplerede, at han synes, at særligt verdensmålene er et spændende 
og relevant emne at tage op. Forsamlingen bifaldt Thomas Nygaards vurdering.

Dirigenten afrundede herefter generalforsamlingen.

Dirige

Henrik Friis


