Referat af generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening
Tid: Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15.00
Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K
Jørgen Schneider, formand for Dansk Sprængteknisk Forening, indledte mødet med at byde
velkommen til de fremmødte medlemmer.
1. Valg af dirigent
Jørgen Schneider foreslog på bestyrelsens vegne, at Erik Lauritzen skulle være
generalforsamlingens dirigent. Dette blev vedtaget, og Erik Lauritzen takkede for valget.
Erik Lauritzen erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Jørgen Schneider fremlagde bestyrelsens beretning.
Erik Lauritzen spurgte, om bestyrelsens beretning gav anledning til nogen spørgsmål og
kommentarer.
Der blev spurgt til minerne på Grønland, og Jørgen Schneider fortalte, at minedriften
omhandlede anorthasit, der er et mineral som i dette tilfælde kan anvendes til fremstilling af
Glasfiber.
Bestyrelsens beretning blev efterfulgt af applaus.
3. Forelæggelse af regnskab
Poul-Rikard Ebbesen gennemgik regnskabet. Der har været et lille underskud, men det er
blevet mindre end budgetteret. Der var budgetteret med underskud pga. foreningens
jubilæum.
Budgettet for 2015 blev fremlagt.
Herefter applaus.
4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter uændret. Der var ingen indvendinger.
Forslaget blev vedtaget med applaus.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Poul-Rikard Ebbesen, Johan F. Gjødvad og Mikkel
Lerdrup. Alle tre blev genvalgt med applaus.
Suppleanter på valg: Kenneth Wegge blev genvalgt med applaus.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisor på valg: Reider Darre og Lars Ole Andersen.
Begge blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleant på valg: Tony Poulsen blev genvalgt med applaus.
7. Sager til behandling
Ingen indkomne sager.
8. Eventuelt.
Mikkel Lerdrup rejste et forslag om, at DSF skal forsøge at påvirke myndighederne i
Danmark, således at man skal opnå et sprængningscertifikat, der kræver erfaring, før man
på egen hånd kan gå ud og sprænge.
Jørgen Schneider oplyste, at der i dag kun er krav om, at man skal have en teoretisk
uddannelse, som der er to udbydere af i Danmark. Der er ikke krav om, at man har været

aktiv sprænger i en periode. I Sverige er der også krav om en teoretisk uddannelse, men
det kræves samtidig, at man i et år har fået erfaring ved at følge en professionel.
Det blev pointeret fra forsamlingen, at fyrværkerne har krav om erfaring.
Reidar Darre bakkede op om forslaget, men pointerede, at det ikke var kommet ind som et
forslag til generalforsamlingen.
Mikkel Lerdrup svarede, at det var startskuddet til en debat, som foreningen sammen
kunne arbejde videre på.
Johan F. Gjødvad informerede om, at EFEE arbejder på en harmonisering af uddannelsen i
EU, som omhandler standardisering og praktisk erfaring. Forslaget supplerer fint det, der
kommer fra EFEE og EU.
Jørgen Schneider sagde, at forslaget vil blive taget med i det videre arbejde med at
kontakte Justitsministeriet.
Erik Lauritzen takkede Mikkel Lerdrup for initiativet.
Erik Lauritzen roste herefter bestyrelsen og de fremmødte, hvorefter han nedlagde sit hverv
som dirigent. Generalforsamlingen blev afsluttet med applaus.
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