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Referat fra årsmøde 2021 DTVK

Årsmødet blev afholdt torsdag den 11. marts 202, kl. 9.30-10.00 på Teams pga. corona restriktioner. Fra Kontroludvalget deltog: Bo Laden, Morten Helleskov, Inge Faldager,
Ove Kjærsgaard, Morten Aaby Nielsen. Der deltog i alt 27 deltagere fra 14 medlemsvirksomheder samt de tekniske konsulenter, chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sekretær Elin Houborg Christensen og sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted fra DI
Dansk Byggeri.
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Formand for DTVK Bo Laden bød velkommen til årsmødet, som blev afholdt digitalt på
Teams på grund af COVID-19.
1. Valg af dirigent
Bo Laden foreslog på Kontroludvalgets vegne, at Henrik Friis blev valgt som dirigent. Henrik Friis blev valgt med applaus.
Henrik Friis takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
Dirigenten gav ordet til Bo Laden, som afgav beretning. Bo Laden indledte med
at give en stor ros til alle i DTVK for et godt arbejde. Der er en fantastisk opbakning i branchen til DTVK, og der foregår et stort arbejde i kulissen. Bo Laden var
yderst godt tilfreds med indsatsen fra alle sider. DTVK leverer gode, detaljerede
data, og dermed gives også grundlag til at træffe gode beslutninger.
Beretningen var opdelt i en række emner:
Medlemsforhold: DTVK er en ordning i vækst. Der er i alt 44 TVinspektionsfirmaer i DTVK med i alt 159 certificerede TV-operatører.

*SAGDI-2020-17280*

Kontroludvalget: Kontroludvalget blev præsenteret, og der blev givet en særligvelkomst til Ole Adeler, som er ny i udvalget:
• Formand Bo Laden – Aalborg Forsyning A/S – DANVA
• Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut – Teknologisk Institut
• Vagn Knudsen – FKSSlamson A/S – TV-inspektionsgruppen
• Ove Kjærsgaard, NIRAS – Foreningen af Rådgivende ingeniører
• Morten Aaby Nielsen – Vesthimmerlands Forsyning A/S – DANVA
• Morten Helleskov, Kaj’s TV-inspektion A/S – TV-inspektionsgruppen
• Ole Fritz Adeler, HOFOR – forsyningsselskab
Der er derudover tilknyttet fire tekniske konsulenter Peter Hjortdal,
Morten Steen Sørensen, Helle Holm Jørgensen og Maj Britt Damgaard. Det er i
løbet af 2020 blevet tydeligt, at Helle Holm Jørgensen og Maj Britt Damgaard er
kommet godt ind i arbejdet. Bo Laden benyttede også lejligheden til at takke den
afgående konsulent Allan Møller samt Per Bjerregaard Jepsen for deres store
indsats.
Kursusaktivitet: Der har været god kursusaktivitet i 2020 med fire grundkurser
med i alt 31 kursister.
Der vil i 2021 blive gennemført to grundkurser. Ét i april/maj og ét i september,
hvor grundkurset i foråret grundet COVID-19 vil være virtuelt og afsluttes med et
fysisk et-dagsseminar. På baggrund af erfaringerne i foråret, vil der blive taget
stilling til formatet for kurset i september.
Der har været en udfordring med, at nogle kursusdeltagere ikke har haft den
nødvendige erfaring inden kursusstart. Dvs. at deltageren inden kursusstart ikke:
•

Har mindst tre måneders erfaring under tilsyn af en certificeret TV-operatør
i et DTVK-medlemsfirma.

•

Har udført TV-inspektion i mindst et år i et kommende medlemsfirma uden
certificerede TV-operatører.

Kursister, der ikke lever op til deltagerkravene, vil blive sendt hjem.
I år er efteruddannelsen flyttet til den 28.-29. maj pga. COVID-19, hvor det obligatoriske program vil blive gennemført om dagen den 28. maj. Der har længe været et ønske fra TV-operatørerne om, at der gives mere tid til netværk. Efteruddannelsen er derfor blevet udvidet med en middag om aftenen og med mulighed
for overnatning. Der vil være tre takster for deltagerbetaling.
Markedsføring: Markedsføringen har af gode grunde været begrænset i 2020.
Medlemmerne blev opfordret til at henvende sig, hvis de har gode vinkler/ideer
til markedsføring. Der er også mulighed for artikler. DTVK ønsker i denne forbindelse også at komme mere ud til ”nye” kundegrupper, fx boligselskaber.
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Bo Laden afsluttede beretningen med at takke for samarbejdet.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.
3. Regnskab fra det forgangne år
Trine de Fine Skibsted fremlagde regnskabet for 2020, som var revideret af revisorerne. DTVK havde i 2020 samlede indtægter for 2.384.320 kr. og omkostninger for 1.843.737 kr. DTVK fik dermed et overskud på 540.583 kr. i 2020. Det
store overskud skyldtes færre driftsomkostninger pga. coronasituationen i 2020.
De detaljerede tal kan ses på hjemmesiden og eventuelle spørgsmål kan rettes til
Trine de Fine Skibsted.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
4. Budget for det kommende år
Trine de Fine Skibsted gennemgik budgettet for det kommende år, som ligner
budgettet for 2020. Betalingen til DI Dansk Byggeri har hidtil ikke afspejlet arbejdsmængden, og der vil derfor fra 2021 være en betaling for sekretærbistand.
De fremmødte bakkende op om budgettet med applaus.
5. Orientering fra de tekniske konsulenter
Peter Hjortdal gav en orientering fra de tekniske konsulenter:
•

Allan Møller er gået på pension. Allan har været en stor del af DTVK og udviklingen heraf. Det efterlader et tomrum, at han ikke længere er med i konsulentgruppen.

•

Der er det sidste års tid arbejdet meget med at kontrollere XML-formatet.
Det har løftet rigtig meget og gjort TV-inspektionerne bedre. Det er dog stadig noget, som kan gå galt, og Peter Hjortdal opfordrede derfor firmaerne til
at køre data igennem DANDAS TV.

•

Peter Hjortdal fortalte endvidere, at cloud-løsningen fungerer godt.

•

Der bliver ikke længere set gennem fingrene med dem, som ikke opfylder
deltagerkravene for grundkurset. Det er en stor udfordring for deltagere, der
ikke har det nødvendige kendskab på forhånd.
Grundkurset i foråret bliver digitalt. Kursisterne på det digitale kursus vil
efterfølgende blive fulgt ekstra tæt.

Peter Hjortdal takkede afslutningsvis for et godt samarbejde.
Dirigenten takkede for en god beretning.
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6. Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
Bo Laden præsenterede kort medlemmerne af kontroludvalget, som fortsætter
uændret.
7. Uddannelse
Peter Hjortdal henviste til formandens og hans egen omtale af uddannelse under
de tidligere punkter.
8. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til punktet.
Herefter afsluttede formanden årsmødet og takkede for deltagelsen.
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