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Referat af DTVK’s årsmøde 2020

Årsmødet blev afholdt den 9. november 2020 Id. 16.30-17.00 på GI. Vindinge ved Ny
borg samt elektronisk. Fra Kontroludvalget deltog: Bo Laden, Morten Helleskov, Inge 
Faldager og Vagn Knudsen. Der deltog i alt 12 deltagere fra 8 medlemsvirksomheder 
samt de tekniske konsulenter, chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis og sektionskon
sulent Trine de Fine Skibsted fra DI Dansk Byggeri.

1. Valg af dirigent
2. Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
3. Regnskab fra det forgangne år
4. Budget for det kommende år
5. Orientering fra de tekniske konsulenter
6. Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
7. Uddannelse
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Formanden for DTVK bød velkommen til årsmødet, som blev afholdt noget anderledes 
på grund af COVID-19.

1. Valg af dirigent
Bo Laden foreslog på Kontroludvalgets vegne, at Henrik Friis blev valgt som diri
gent. Henrik Friis blev valgt med applaus.

Henrik Friis takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lov
ligt 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 fantastisk stykke arbejde.

Beretningen var opdelt i en række emner:

Medlemsforhold: DTVK er en ordning i vækst. Der har siden årsmødet i 2019 væ
ret en fremgang på 7 medlemmer, så der nu er i alt 47 TV-inspektionsfirmaer i 
DTVK med i alt 157 certificerede TV-operatører.

Kontroludvalget: Kontroludvalget tegnes af:
Formand Bo Laden, Aalborg Forsyning A/S - DANVA 
Inge Faldager, Rørcentret - Teknologisk Institut
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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

DTVK’s Tekniske Bestemmelser: De Tekniske Bestemmelser bliver løbende revi
deret. Særligt har det været nødvendigt at præcisere krav til levering af data i di
gital form (film og XML). Bo Laden indskærpede kravene til firmaernes mindste 
omfang af udført TV-inspektion, nemlig enten 20 Ion eller 1.000 ledningsstræk
ningen inden for de sidste to kalenderår. Derudover blev firmaerne mindet om, 
at al TV-inspektion skal indberettes.

Forsikringsselskabernes brug af TV-inspektion: DTVK er i dialog med Forsik
ring og Pension og har indskærpet, at nedklassificering af observationer i forbin
delse med TV-inspektion er uacceptabel. En TV-inspektion skal kun rapportere 
de iagttagne forhold, men ikke tage stilling til en evt. opfølgende handling.

Foring af lodrette ledninger: Det overvejes at lave en ny kontrolordning under 
Rørtekniksektionen vedr. foring af lodrette ledninger (faldstammer). Det skal be
mærkes, at TV-inspektion af lodrette ledninger kan være en udfordring i fht. de 
nuværende bestemmelser.

DTVK-konsulenter: DTVK’s mangeårige konsulent Allan Møller gik på pension 
ved udgangen af september 2020. Der er nu i alt fire konsulenter: Helle Holm 
Jørgensen, Maj Britt Damgaard, Morten Steen Sørensen og Peter Hjortdal.

DTVK’s øvrige virksomhed: Der blev i 2019 kørt 276.813 strækninger svarende 
til 4.401 km. Der er kontrolleret 5,5 pct. af denne produktion.

Markedsføring: DTVK har et samarbejde med Citat Kommunikation. Bo Laden 
opfordrede medlemmerne til at kontakte DTVK, hvis de have en historie, som var 
egnet til markedsføring eller en artikel.

Møde med KTVI: Der har været et møde mellem DTVK/TV-inspektionsgruppen 
med KTVI, som bl.a. fokuserede på hvilke forskelle der var på de to ordninger. 
Mødet vil blive fulgt op af et nyt møde senere på året.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskab fra det forgangne år
Bo Laden fremlagde regnskabet for 2019, som var revideret af revisorerne. DTVK 
havde i 2019 samlede indtægter for 1.902.789 kr. og omkostninger for 1.873.779 
kr. DTVK fik dermed et overskud på 29.010 kr. i 2019.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

4. Budget for det kommende år



Bo Laden gennemgik budgettet for det kommende år. Der forventes et stigende 
aktivitetsniveau, som både vil trække indtægter og omkostninger op. Samlet bud
getteres der med et mindre underskud, men det blev vurderet, at der stadig er ba
lance i økonomien. De fremmødte baldcende op om budgettet med applaus.

5. Orientering fra de tekniske konsulenter
Peter Hjortdal gav en orientering om de tekniske konsulenter:

2019 i tal: Hvis man ser på udvildingen over de seneste 10 år ses en stigende ten
dens. 2019 ligger på niveau med de foregående år med 4.400-4.500 km. Der kø
res flere stræk, men antallet af km pr. stræk er faldende pga. mange stiklednin
ger.

Konsulentmøde i september 2019: Konsulenterne mødes en gang om året. De 
har en meget lang liste med emner, som de gerne vil arbejde videre med, bl.a. har 
konsulenterne et ønske om, at der på efteruddannelsen bliver et større fokus på 
XML-formatet, og hvordan formatet kan bruges. Peter Hjortdal gjorde i denne 
forbindelse opmærksom på, at konsulenterne kontrollerer, om alle data er i or
den. Han oplyste, at det er enkelt for virksomhederne selv at kontrollere, om de
res data er i orden, idet data er i orden, hvis det kan eksporteres til Dandas TV.

2020 - Året der er i gang: I øjeblikket ser konsulenterne på, om der skal ske en 
tilretning af uddannelserne - både grunduddannelsen og efteruddannelsen. I fht. 
grunduddannelsen er det nødvendigt at overveje, om der skal laves et andet set 
up efter Allan Møller er gået på pension. I fht. efteruddannelsen ses på, hvordan 
der kan gives mere plads til netværk og erfaringsudveksling. Peter Hjortdal af
sluttede sin orientering med at sige tak til den afgående konsulent Allan Møller.

6. Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
Bo Laden præsenterede kort medlemmerne af kontroludvalget.

7. Uddannelse
Peter Hjortdal henviste til hans omtale af uddannelsen under pkt. 5.

8. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til punktet.

Herefter afsluttede formanden årsmødet og takkede for god ro og orden.


