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Referat af årsmøde 2020 for Kontrolordning for styret boring og gennem
presning

Onsdag den 18. november 2020, kl. 9.45 hos DI og elektronisk. Fra kontroludvalget del
tog Ole Glavind fysisk, mens Johnny Andersen Elley, Christian Bruun Lindstrøm, Otto 
M. Lindskov og Bjarne Munthe samt repræsentant fra Byggeriets Kvalitetskontrol Klaus 
Ising Hansen deltog elektronisk.

Der var 5 deltagere fra 4 medlemsvirksomheder. Derudover deltog chef for Dansk Infra
struktur Henrik Friis, sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted og sekretær Michelle 
Puck Nielsen fra DI Dansk Byggeri.

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent
2) Beretning fra kontroludvalget
3) Forelæggelse af revideret årsregnskab
4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling
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 Ole Glavind, COWI A/S bød velkommen til årsmødet for 
kontrolordning for styret boring og gennempresning, der blev afholdt noget anderledes 
på grund af COVID-19.

adl 1) Valg af dirigent

Ole Glavind foreslog på bestyrelsens vegne, at Henrik Friis blev valgt som dirigent. Hen
rik Friis blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind
kaldt og beslutningsdygtig.

ad 2) Beretning fra kontroludvalget
Formand Ole Glavind aflagde på kontroludvalgets vegne beretning.

Indledningsvist konstaterede Ole Glavind, at der nu er 23 firmaer tilsluttet ordningen, 
hvilket er 3 mere end sidste år. Ole Glavind bød de nye firmaer velkommen i kontrolord
ningen.

De 23 firmaer har kun deres metode til styret boring tilsluttet. Kontrolordningen har dis
kuteret, om andre metoder skal med, fx mikrotunnelering, men antallet af interesserede 
firmaer har indtil videre været yderst begrænset og ikke tilstrækkelig til at udvilde et
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grundlag for tilslutning. Ole Glavind opfordrede de tilsluttede firmaer til at kontakte ud
valget, hvis de har interesse i at få en ny metode optaget.

Kontrolordningen har fået udviklet en digital borerapport, som 8 tilsluttede firmaer i 
dag benytter. Der er et behov for at få foretaget en række justeringer, men omkostningen 
hertil står ikke mål med de ændringer, som skal gennemføres. Det er kontroludvalgets 
ønske at arbejde for, at boreoplysningerne på sigt kan komme med i LER-registret.

Det er tidligere blevet besluttet, at alle tilsluttede firmaer skal bruge standard borerap
porten i deres dokumentation af det udførte borearbejde ved udgangen af 2020. Dette er 
dog blevet udsat til 2021.

Kontrolbesøgene gennemføres af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S ved deres konsulent 
Keld Madsen. Der var stor ros til branchen for at følge de krav, som der bliver sat, og 
Keld Madsen føler sig altid taget godt imod på kontrolbesøgene.

De Tekniske Bestemmelser er blevet revideret. Revisionen afspejler primært, at der er 
sket ændringer i eksisterende standarder, eller at der er kommet nye standarder, herun
der også ændringer i respekt- og sikkerhedsafstande. Derudover er den ny procedure for 
kontrolbesøg blevet indarbejdet.

Der har været en forespørgsel om en ajourføring af en bygherrevejledning, en almindelig 
arbejdsbeskrivelse samt en særlig arbejdsbeskrivelse. De tilsluttede firmaer opfordres til 
at fremsende input / ønsker til ændringer - det er jer der er tættest på kunderne.

Det er et stort ønske i kontroludvalget, at operatører af styrede boringer får tilbudt et 
kort tilpasset kursus i, hvorledes boringer under grundvandsspejlet og i forurenede area
ler skal håndteres, så nødvendige miljøhensyn også tilgodeses. Otto Lindskov har ydet 
en stor indsats for i arbejdet, og har indvilliget i at fortsætte med at fortsætte sit arbejde 
med at få etableret den kommende uddannelse selvom han udtræder af kontroludvalget 
ved dette årsmøde.

Afslutningsvis opfordrede Ole Glavind de tilsluttede firmaer til at gøre brug af det sam
arbejde kontrolordningen har med Citat Kommunikation. Hvis de tilsluttede firmaer har 
en ide til en nyhed eller artikel, vil det være muligt at få bistand til udarbejdelsen heraf.

Dirigenten åbnede herefter op for spørgsmål til beretningen.

Claus Adelsten, Petri & Haugsted A/S indledte med, at deres IT-afdeling havde set nær
mere på, hvordan den digitale borerapport er bygget op og kunne konstatere, at det ikke 
var muligt for dem at gennemføre ændringer. Han fandt det nedslående, at man bliver 
ved med at udsætte en revision, og kontrolordningen ikke vil betale for at få den digitale 
borerapport gjort færdig, fx mangler der stadig at blive lavet faneblade. Hvis ikke bore
rapporten gøres færdig, vil det blive vanskeligt at få flere firmaer til at benytte den digi
tale borerapport.



Ole Glavind kommenterede, at kontroludvalget vil afvente en digitalborerapport fra Ver- 
meer, hvortil Claus Adelsten svarede, at der ikke er udsigter til, at Vermeer produkt vil 
kunne tilfredsstille kontrolordningens behov. Han mente ikke, at Vermeers produkt vil 
kunne bruges som en digital borerapport.

Thomas Nygaard, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S supplerede, at der var 8 firmaer, 
som var startet op med den digitale borerapport, og man havde håbet, at der ville 
komme flere firmaer på. Hvis ikke, at der er opbakning til den digitale borerapport, vil 
der ikke ske mere.

Det blev afslutningsvist konstateret, at hvis man ønsker at udbrede brugen af den digi
tale borerapport, at man i så fald kan lave krav herom i kontrolordningen. Hermed vil 
det også være lettere at få et samarbejde med LER-registret. Klaus Ising Hansen oplyste, 
at der i dag ikke er krav til hvilken borerapport, man bruger, blot den opfylder kontrol
ordningens krav.

Ole Glavind takkede for kommentarerne til beretningen, som vil blive taget op på næste 
møde i Kontroludvalget.

ad 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab
Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet for 2019. Resultatet for 2019 var blevet 
noget bedre end budgetteret, idet bl.a. driften af den digitale borerapport var blevet billi
gere end forventet. Samlet set viste regnskabet i 2019 et overskud på 28.366 kr.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

ad 4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbeta- 
iing
Ole Glavind gennemgik budgettet for 2020, herunder kontingent. Der budgetteres med 
et mindre underskud på 3.000 kr., men kontroludvalgets intention er at holde økono
mien i balance.

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

ad 6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
Der blev foreslået nyvalg af Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S. Jim Va
lentin blev valgt.

ad 7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
Der blev foreslået nyvalg af Otto M. Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning 
A/S. Otto M. Lindskov blev valgt.

ad 8) Indkomne forslag
Det udvidede kontroludvalg foreslår, at der gennemføres en vedtægtsændring, som gør 
det muligt fremover at afholde årsmødet fuldstændig elektronisk. Baggrunden er, at det 
kun er muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder, såfremt det fremgår ekspli
cit af vedtægterne. Hvis ikke det fremgår af vedtægterne, skal medlemmerne have mulig
hed for at møde fysisk op. Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring af pkt. 2.5, så
ledes at det bliver muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder.

Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til forslaget. Dirigenten konstaterede at for
samlingen var beslutningsdygtig, hvorefter forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 9) Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til punktet, hvorefter dirigenten hævede årsmødet. 

Afslutningsvis takkede Ole Glavind for god ro og orden på årsmødet.

Henrik Friis


