
 

 

 *SAGDI-2020-16226* 

Referat årsmøde 2021 Kontrolordning for Ledningsrenovering 
 
Årsmødet blev afholdt torsdag den 11. marts 2021, kl. 11.20 hos elektronisk via Teams.  
 
Deltagere: 
Fra kontroludvalget deltog Kenn H. Lange, Per Hallager, Bjarke Rasmussen, Dennis Aa-
mand, Peter Lystbæk og Brian Poulsen. Derudover deltog de tilknyttede konsulenter på 
Teknologisk Institut Flemming Springborg og Per Hemmingsen. 
 
Der var 8 deltagere fra 6 medlemsvirksomheder.  
 
DI: Chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted 
og sekretær Elin Hougaard Christensen.  
 
D A G S O R D E N: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning fra kontroludvalget 
3) Forelæggelse af revideret årsregnskab 
4) Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter 
5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget 
6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg 
7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg 
8) Indkomne forslag 
9) 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 i år 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 takkede 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 det havde været et anderledes år pga. corona, men han havde stor ros 
til den omstillingsparathed, der havde været, og kontrolbesøgene var blevet gennemført 
og møder afholdt trods situationen. Derudover har året været præget af sammenlægnin-
gen med DI, og at vi har fået en ny sektionskonsulent i Trine.  
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Der er en stagnation i antallet af firmaer og optagne systemer, og Kenn H. Lange ud-
trykte tilfredshed med, at de nye firmaer, som kom ind i kontrolordningen, var firmaer 
med stor erfaring.  
 
Et fokuspunkt fremadrettet bliver fortsat at sikre en mere robust økonomi samtidig med, 
at kontrolordningens høje kvalitetsniveau bevares. Fordelene ved at være med i kontrol-
ordningen skal synliggøres, så entreprenørerne kan se værdien af kontrolordningen.  
 
Afslutningsvis takkede Kenn H. Lange for et god samarbejde. 
 
ad 3)  Forelæggelse af revideret årsregnskab 
Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet for 2020, som ender med et lidt mindre 
overskud på 12.668 kr.  

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

  
ad 4)  Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter 
Trine de Fine Skibsted præsenterede kort budgettet for 2021, hvor der er lagt op til et 
uændret kontingent. Det er en rent driftsbudget uden plads til projekter. Betalingen til 
DI Dansk Byggeri har hidtil ikke afspejlet arbejdsmængden, og der vil derfor fra 2021 
være en betaling på 40.000 kr. for sekretærbistand. 
 
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 
 
ad 6)  Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg 
Michael Villefrance, Per Aarsleff A/S var opstillet. Dirigenten hørte forsamlingen, om 
der var andre, som ønskede at stille op. Det var der ikke, hvorefter der var nyvalg til  
Michael Villefrance.  
 
Brian Poulsen, VP Villy Poulsen er ikke på valg i år. 
 
ad 7)  Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg 
Dennis Aamand var villige til genvalg som suppleant, og dirigenten konstaterede, at der 
ikke var andre interesserede kandidater.  
 
Dennis Aamand blev genvalgt applaus.  
 
 
 



 

ad 8)  Indkomne forslag 
Det udvidede kontroludvalg foreslog, at der gennemføres en række konsekvensrettelser i 
vedtægterne, som følge af sammenlægningen mellem Dansk Byggeri og DI. 
 
Kenn H. Lange motiverede de foreslåede vedtægtsændringer. 
 
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til forslaget. Dirigenten konstaterede herefter 
forslaget blev godkendt uden bemærkninger. 
 
ad 9) Eventuelt 
Kenn H. Lange bød velkommen til Michael Villefrance. Kontrolordningen er begyndt at 
invitere suppleanter med til møderne, hvilket han håber, at alle synes er en god idé.  
 
Dirigenten hævede herefter årsmødet, og Kenn H. Lange takkede for et velafviklet års-
møde.  
 
 
 
 
Dirigent: 
 
 
 
_______________________________ 
Henrik Friis 
 


