Referat af generalforsamling 2021 i Rørtekniksektionen
Torsdag den 11. marts 2021, kl. 11.50 elektronisk via Teams.
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Peder Bjerre Jakobsen, Thomas Nygaard, Dennis Aamand, Henrik Tesgaard, Claus Vangsager og Søren Kjær.
Medlemsvirksomheder: Der var 19 deltagere fra 11 medlemsvirksomheder og 1 fuldmagt.
DI: Chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sekretær Elin Hougaard Christensen, sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted og tidligere konsulent Per Bjerregaard Jepsen.
D A G S O R D E N:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskaber
a. Sektionens regnskab til godkendelse
b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
Præsentation af bestyrelsen
Indkomne forslag
Eventuelt

ad 1) Valg af dirigent
Formand Peder Bjerre Jakobsen, Per Aarsleff A/S 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,
men at den i henhold til vedtægterne ikke var beslutningsdygtig ift. bestyrelsens forslag til
vedtægtsændring.
ad 2)Bestyrelsens beretning
Peder Bjerre Jakobsen aflagde beretning på bestyrelsens vegne.
Peder Bjerre Jakobsen indledte med, at Rørtekniksektionens er blevet 10 år, og den nærværende ordinære generalforsamling er den 11. i rækken. Der er i dag 60 medlemmer i
sektionen.
På generalforsamlingen deltog sektionens tidligere konsulent Per Bjerregaard Jepsen,
og der lød et stort tak for hans store indsats for sektionen. Derudover ønskede Peder
Bjerre Jakobsen tillykke til Poul Lauritsen, der har fejret 40 års jubilæum i Zacho-Lind.
Det er en sjælden og rigtig flot præstation.

*SAGDI-2020-18099*

Bestyrelsen har arbejdet med at oprette en kontrolordning for renovering af faldstammer.
I den forbindelse er syv virksomheder, som alle i dag tilbyder at renovere faldstammer
vha. strømpeforing eller coating/spray-læsninger, gået sammen om at udvikle et sæt Tekniske Bestemmelser. Arbejdet følges også af en række kunde- og rådgiverrepræsentanter.
De Tekniske Bestemmelser vil danne grundlag for en ny kundestyret kontrolordning. Kontrolordningen vil ikke ligge naturligt i en af de eksisterende grupper/kontrolordningen, og
den vil derfor blive oprettet som en tredje medlemsgruppe i Rørtekniksektionen. Udarbejdelsen af de Tekniske Bestemmelser finansieres af de syv virksomheder samt Teknologisk
Institut. Sektionen har uden held forsøgt at få TEKNIQ Arbejdsgiverne inddraget i arbejdet.
Fusionen mellem Dansk Byggeri og DI har betydet, at sektionerne er blevet reduceret til
en slags ”interesseforening” uden formel mulighed for at påvirke dagsordenen i DI. Dertil
kommer et behov for, at anlægsvirksomhederne rykker tættere sammen. Anlægsbranchen
har længe været lidt overset og sammenlægningen med DI indebærer en risiko for, at
branchens indflydelse forringes yderligere og forsvinder i mængden af DI’s mange medlemmer. Man ser derfor på, om branchens medlemmer i DI Dansk Byggeri kan organiseres på en ny måde, så branchen får større indflydelse med en samlet, stærk, slagkraftig
stemme.
Bestyrelsen overvejer også sektionens fremtid. I dag er der tre sektioner, som arbejder
med infrastruktur under jorden: Rørtekniksektionen, Kloaksektionen og Kabel- og Ledningssektionen. Bestyrelsen vurderer, at sektionerne vil stå stærkere internt i DI og dermed få større indflydelse, hvis de tre sektioner i højere grad samarbejder og eventuelt
samles i en samlet ny forening for infrastruktur under jorden. Peder Bjerre Jacobsen håber, at de tre sektioner kan finde fælles fodslag, og dermed stå stærkere og få mere indflydelse. Det er dog samtidigt vigtigt, at sektionernes nuværende traditioner kan fortsætte,
herunder fokus på fagspecifikke områder og kollegialt samvær. Medlemmerne vil løbende
blive holdt orienterede herom.
Henrik Friis konstaterede, at der ikke var bemærkninger til beretningen, og han takkede
formanden for beretningen.
ad 3)Fremlæggelse af regnskaber
Trine de Fine Skibsted sagde, at regnskaberne er tilgængelige på hjemmesiden for generalforsamlingen, hvor medlemmerne vil kunne se de nærmere detaljer. Herefter gennemgik hun i hovedtræk regnskaberne for 2020.
Rørtekniksektionen
Der har været større udgifter til afholdelse af generalforsamling og markedsføring end forventet. Det skyldes, at de to planlagte fysiske generalforsamlinger blev aflyst med meget
kort varsel. I begge tilfælde blev sektionen opkrævet den fulde regning og valgte ikke at
opkræve et deltagergebyr hos medlemmerne. Ligeledes var det nødvendigt at opsætte
hjemmesiden for årsmødet tre gange frem for en enkelt, hvilket også medførte en ekstraomkostning. Derudover har sektionen betalt DI Dansk Byggeri for sekretærbistand. Betalingen til DI Dansk Byggeri har hidtil ikke afspejlet arbejdsmængden, og der vil derfor fra
2021 være en betaling på 150.000 kr. for sekretærbistand. Betalingen for sekretærbistand
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vil blive fordelt på sektionens kontrolordninger og interessegrupper i forhold til det historiske arbejdsfordeling. Samlet set har sektionen i 2020 haft et underskud på 46.527 kr.
TV-inspektionsgruppen og NO DIG-gruppen
Der har i TV-inspektionsgruppen været et pænt overskud i 2020, hvilket bl.a. skyldes, at
omkostningerne til markedsføring og driftsomkostningerne til de tekniske konsulenter
har været lavere end forventet.
I NO DIG-gruppen har der været et lille underskud i 2020, som dog var forudset.
Dirigenten takkede for gennemgangen, og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
ad 4)Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne
kontingenter
Trine de Fine Skibsted præsenterede kort budgettet for 2021, hvor der er lagt op til et
uændret kontingent på 1.500 kr. Som tidligere nævnt har betalingen til DI Dansk Byggeri
hidtil ikke afspejlet arbejdsmængden, og der vil derfor fra 2021 være en betaling på
40.000 kr. for sekretærbistand. Det forventes, at der vil være en lavere omkostning til
markedsføring, idet hjemmesiden bliver overflyttet til DI.
Der er ingen ændring i kontingentet i undergrupperne.
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 en række vedtægtsændringer:
• En række konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen mellem DI og
Dansk Byggeri, herunder indføres krav om, at nye medlemmer af Rørtekniksektionen
også skal være medlemmer af DI og DI Dansk Byggeri.
• Ændring af frist for indkomne forslag til generalforsamlingen til 3 uger inden
generalforsamlingens afholdelse.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig ift. bestyrelsens forslag, hvorfor forslaget blev henvist til behandling på en ekstraordinær generalforsamling
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inden for fire uger. (Bestyrelse har efterfølgende besluttet ikke at afholde en ekstraordinær generalforsamling, men fremsætter forslaget på ny på førstkommende generalforsamling).
ad 7) Eventuelt
Peder Bjerre Jacobsen tog ordet. Han takkede Per Bjerregaard Jepsen for at have båret
sektionen igennem og været en kæmpe støtte. Han lovede, at Per vil blive fejret, når det
bliver muligt at mødes fysisk igen.
Per Bjerregaard Jepsen takkede for de pæne ord og sagde, at det havde været spændende
at lytte med på dagens møder.
Henrik Friis sagde, at der var bestyrelsesmøde i Dansk Infrastruktur den 24. marts 2021,
hvor han regnede med, at der ville blive givet grønt lys til at etablere ’Danske Entreprenører’ og forhåbentlig en stiftende generalforsamling inden sommerferien.
Dirigenten afrundede herefter generalforsamlingen.
Peder Bjerre Jacobsen takkede for deltagelsen og god mødeledelse og glædede sig til, at
alle kan mødes fysisk igen.

Dirigent:

__________________________
Henrik Friis
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