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Referat årsmøde 2021 Styret boring og gennempresning
Torsdag den 11. marts 2021, kl. 10.40 elektronisk via Teams pga. Covid-19. Fra kontroludvalget deltog Ole Glavind, Johnny Andersen Elley, Otto M. Lindskov samt repræsentanter fra Byggeriets Kvalitetskontrol Klaus Ising Hansen og Keld Madsen.
Der var 13 deltagere fra 8 medlemsvirksomheder. Derudover deltog chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sekretær Elin Hougaard Christensen og sektionskonsulent
Trine de Fine Skibsted fra DI Dansk Byggeri.
DAGSORDEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Beretning fra kontroludvalget
Forelæggelse af revideret årsregnskab
Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling
Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
Indkomne forslag
Eventuelt

Kontrolordningens formand Ole Glavind, COWI A/S bød velkommen til årsmødet for
Kontrolordning for styret boring og gennempresning, der blev afholdt elektronisk på
grund af COVID-19.
ad 1) Valg af dirigent
Ole Glavind 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 indkaldt og beslutningsdygtig.
ad 2) Beretning fra kontroludvalget
Formand Ole Glavind aflagde på kontroludvalgets vegne mundtlig beretning. Den skriftlige beretning ligger på hjemmesiden for årsmøderne.
Ole Glavind bød de nye firmaer velkommen i kontrolordningen, hvor der nu er 24 firmaer tilsluttet. Den tilknyttede konsulent fra Byggeriets Kvalitetskontrol, Keld Madsen,
har været rundt på kontrolbesøg, og Ole Glavind har ladet sig forstå, at han altid bliver
vel modtaget, og det ser fint ud derude.
Itera har meddelt, at den digitale borerapport på sigt ikke vil kunne bruges på den nuværende platform, og support ikke kan garanteres efter den 1. januar 2022. Der bliver derfor set på forskellige alternativer. Kontroludvalget har givet sig selv en frist til 1. august
2021, hvor der skal være truffet en beslutning. Den digitale borerapport bruges flittigt,
og der laves ca. 3.000 digitale borerapporter om året.
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Der har været en klage fra Banedanmark, som har affødt, at kontroludvalget har besluttet at formulere en procedure for håndtering af kundeklager. Når proceduren foreligger,
vil den blive sendt til de tilsluttede firmaer.
Der var ikke spørgsmål til beretningen, og dirigenten takkede for beretningen.

ad 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab
Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet for 2020. Årsregnskabet for 2020 viser et
overskud på 77.847 kr. på grundlag af samlede indtægter på 188.550 kr. og samlede udgifter på 110.703 kr. Der var budgetteret med et mindre underskud, men udgifterne er
blevet mindre end forventet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

ad 4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling
Trine de Fine Skibsted gennemgik budgettet for 2021, herunder kontingent. I budgettet
for 2021 fastholdes kontingentsatserne, inkl. kontingentet for den digitaliserede borerapport fra 202o. Betalingen til DI Dansk Byggeri har hidtil ikke afspejlet arbejdsmængden, og der vil derfor fra 2021 være en betaling på 28.500 kr. for sekretærbistand.
Der var ikke kommentarer til budgettet.

ad 5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
Dirigenten præsenterede medlemmerne af det kundeudpegede kontroludvalg.
Repræsentanter fra Dansk Ledningsejerforum:
• Christin Bruun Lindstrøm, Evida A/S
• Bjarne Sigurd Munthe, TDC Netco
Repræsentant fra Kommunalteknisk Chefforening:
• Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune
Repræsentant fra DANVA:
• Michael Lilja Weien, Trefor Vand A/S
Repræsentant fra Banedanmark:
• Morten Roos
Repræsentant fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører:
• Ole Glavind, COWI A/S
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ad 6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
Der blev foreslået genvalg af Kim Petersen, NCC Danmark A/S.
Der var ingen indsigelser, så dirigenten konstaterede, at Kim Petersen var valgt.
ad 7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
Der blev foreslået genvalg af Otto M. Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning
A/S. Otto M. Lindskov blev valgt.
ad 8) Indkomne forslag
Det udvidede kontroludvalg foreslog, at der gennemføres række konsekvensrettelser i
vedtægterne, som følge af sammenlægningen mellem Dansk Byggeri og DI.
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til forslaget. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var beslutningsdygtig, hvorefter forslaget blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 9) Eventuelt
Claus Adelsten, Petri & Haugsted A/S ville gerne høre forsamlingens holdning til den digitale borerapport, og hvordan vi kunne få flere til at bruge den digitale borerapport.
Niels Erik Karstoft, Jacob Post A/S Styret Underboring, svarende, at hans holdning var,
at fremtiden var digital, men at han for nuværende mente, at der mangler kortmateriale/GPS-koordinater i den digitale borerapport. Videreudvikling af den digitale borerapport er den rigtige vej at gå.
Ole Glavind sagde, at vi skal forberede os på at få koordinaterne med. Det er også et krav
i den nye LER-lov.
Claus Adelsten kommenterede, at han tror, vi skal kigge langt ud i fremtiden, før GPSkoordinaterne vil komme med. GPS-koordinater bruges i USA, men måler ofte 5 meter
forkert. Han mente, at hvis man vælger at vente på, at det bliver muligt at få præcise
GPS-koordinater, at man så vil kunne risikere at vente på noget som aldrig sker. Hvis
kontroludvalget vælger at vente på, at andre firmaer udvikler en digital borerapport, risikerer vi at skulle vente længe. Under alle omstændigheder vil den digitale borerapport
aldrig blive, som kontroludvalget og de tilsluttede firmaer ønsker det.
Kim Petersen, NCC A/S, mente, at det var synd at lægge udviklingen af en digitale borerapport i hænderne på IT-firmaer. De vil gerne i gang med at bruge den digitale borerapport. Kim mente, at det var ærgerligt, hvis Claus Adelstens erfaring ikke blev brugt og foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kunne se på udviklingen af en digital
borerapport.
Ole Glavind syntes, at det var en god idé med en arbejdsgruppe og bad alle, der ville
være med i arbejdsgruppen om at kontakte Trine de Fine Skibsted, så vil de blive inviteret til møde.
Claus Adelsten tilbød at dele sine erfaringer og alle var velkomne til at ringe.
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Henrik Friis takkede for gode input, hvorefter han nedlagde sit hverv.
Afslutningsvis takkede Ole Glavind for god ro og orden på årsmødet, og at han vil se
frem til at få sat arbejdsgruppen om den digitale borerapport i gang.

Dirigent:

_______________________________
Henrik Friis
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