4. marts 2021

Skriftlig beretning 2020 TV-inspektionsgruppen

Status for medlemskab
TV-inspektionsgruppen har 44 medlemmer. Antallet af medlemmer har således været
stabilt siden årsmødet i november 2020. Bortset fra et enkelt medlem er alle medlemmer også tilsluttet DTVK. I DTVK er der ligeledes et enkelt medlem, som ikke er medlem
af TV-inspektionsgruppen.
2020 har været et rekordår, hvor der har været den største tilslutning nogensinde, idet
der er blevet produceret 4.697 km TV-inspektion. Den gamle rekord fra 2016 var på
4.626 km.

Bestyrelsen
Siden årsmødet i 2020 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:
•
•
•
•

Formand Claus Vangsager, Per Aarsleff A/S
Morten Helleskov, Kaj’s TV-inspektion A/S
Martin Houborg, JK Kloakservice A/S
Henrik Tesgaard, FKSSlamson A/S

På årsmødet er Claus Vangsager og Morten Helleskov på valg til TVinspektionsgruppens bestyrelse, og de er begge villige til at modtage genvalg.
Henrik Tesgaard og Claus Vangsager repræsenterer TV-inspektionsgruppen i Rørtekniksektionens bestyrelse.
Bestyrelsen har siden sidste årsmøde holdt et enkelt bestyrelsesmøde. Herudover har
der været flere møder i strategiarbejdets undergrupper, jf. nedenfor.

Strategiarbejdet i TV-inspektionsgruppen og DTVK
Der er et tæt samarbejde mellem TV-inspektionsgruppens bestyrelse og DTVK’s kontroludvalg, hvor der bl.a. fortsat bliver afholdt fælles strategiseminarer. Strategiarbejdet tager udgangspunkt i fem overordnede mål:
1.

Samarbejde: Vi arbejder altid ud fra at kunne udvikle og vedligeholde de af DANVAs
manualer og vejledninger, der understøtter ”Den danske TV-inspektionsmodel”.
2. Kunder: Vi arbejder for, at alle professionelle bestillere af tv-inspektioner anvender
”Den danske TV-inspektionsmodel”.
3. Udvikling: Vi holder os hele tiden opdateret med den nyeste tv-inspektionsteknologi, for at vi kan implementere det, som er relevant.
4. TV-inspektionsdata: Vi arbejder for, at TV-inspektionsdata fremover er en naturlig
del af DTVK.
5. Økonomi: Vi skaffer som minimum de ressourcer, der skal sikre gennemførelsen af
aktiviteter til opretholdelsen af ”Den danske TV-inspektionsmodel”.

*SAGDI-2020-17280*

Der arbejdes med målene i en række handleplaner: Samarbejdet med DANVA, Markedsføring af DTVK, Fremtidig uddannelse af TV-operatører, Digital udveksling af kontrolpartier, TV-inspektionsdata i DTVK, Ansættelsesudvalg for konsulenter under DTVK og
Organisering.
I takt med, at målene i de enkelte handleplaner bliver opfyldt, bliver handleplanerne
”hvilende”. Der arbejdes således ikke aktivt pt. med handleplanerne vedr. digital udveksling af kontrolpartier og TV-inspektionsdata i DTVK.

Samarbejde med DANVA
Samarbejdet med DANVA igennem årene har nu resulteret i et fælles forum – ”Dansk
TV-inspektionsforum”. Oprindeligt var det fotomanualgruppen (og brøndmanualen) udgangspunktet for samarbejdet med DANVA. Dette er dog løbende blevet udvidet med de
øvrige manualer. De seks manualer kan dog ikke længere håndteres i fotomanualgruppen, og interessenterne samles derfor i ”Dansk TV-inspektionsforum”. Dansk TVinspektionsforum dækker de områder, hvor der er interessesammenfald mellem TVinspektionsbranchen og DANVAs medlemmer.
Faste medlemmer i Dansk TV-inspektionsforum er højst to repræsentanter fra henholdsvis DTVK, DANVA og TV-inspektionsgruppen under DI Dansk Byggeri. Der kan efter behov inviteres andre relevante interessenter efter ønske fra de faste medlemmer.
Der afholdes udover møder i Dansk TV-inspektionsforum fortsat møder i en række tekniske arbejdsgrupper i DANVA.

Markedsføring
Bestyrelsen i TV-inspektionsgruppen har siden efteråret 2014 haft en aftale med Citat
Kommunikation, hvor journalist og kommunikationsrådgiver Henrik Steen Hansen løbende har skrevet artikler. Der er i 2020 skrevet en artikel ”Kloakrenovering kan give
millionbesparelser” og to pressemeddelelser ”TV-inspektionsgruppen på udkig efter kloakrotter med IT- og e-sports kompetencer” og ”TV-inspektionsgruppen under Dansk
Byggeri fortsætter vækst i medlemstilgangen”.
Både kontroludvalget og TV-inspektionsgruppen vil gerne opfordre alle tilsluttede firmaer til at kontakte Citat Kommunikation med eksempler på aktuelle og for branchen
relevante forhold, også på lokalt plan, som fortjener en omtale, meget gerne ved at bidragyderen selv stiller sig til rådighed for en kommentar i enten et lokalt eller landsdækkende medie.
DTVK er sammen med de to NO DIG-kontrolordninger omfattet af en fælles hjemmeside
på adressen: www.kontrolkordninger.dk. DTVK’s del af hjemmesiden peger direkte videre til www.dtvk.dk og har i 2020 i gennemsnit haft 900 besøgene pr. måned.
DTVK har derudover en Linkedinprofil, som nu i alt har 140 følgere. På Linkedinprofilen
deles relevante nyheder. Kontroludvalget vil gerne opfordre medlemmerne til at kontakte sekretariatet, såfremt de har nyheder mv., som de gerne vil have delt på profilen.
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Økonomi
TV-inspektionsgruppen og DTVK har fortsat en fælles økonomi, men bestyrelsen har
valgt nu at opdele indtægter og udgifter i både budgetter og regnskaber, så firmaerne
kan se, hvorledes de to økonomier fungerer i deres fortsatte fællesskab.
TV-inspektionsgruppen og DTVK har i 2020 haft et overskud på 481.712 kr., hvilket har
løftet egenkapitalen til 922.481 kr. I forhold til budgettet har TV-inspektionsgruppen og
DTVK haft større indtægter og lavere omkostninger, og det samlede resultat for TVinspektionsgruppen er således noget bedre end budgetteret. Såfremt der ses isoleret på
TV-inspektionsgruppen ses et underskud på 58.719 kr. Der var budgetteret med et underskud om end kun halvt så stort, som det reelt endte ud med at være. Det større underskud skyldes større omkostninger end forventet til generalforsamling, markedsføring
og afholdelse af strategiseminarer.
For 2021 foreslår bestyrelsen et budget med uændrede kontingenter og gebyrer, hvilket
forventes at medføre, at det samlede regnskab for TV-inspektionsgruppen og DTVK går
ca. i nul.
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