Referat af generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening
Tid: Onsdag d. 20. april 2016 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, hvortil han selv støttede foreningens arbejde omkring dialog med
Justitsministeriet. Jørgen Schneider orienterede desuden om, at foreningens arbejde
omkring certifikater ikke har ministeriets interesser.
Bestyrelsens beretning blev efterfulgt af applaus.
3. Forelæggelse af regnskab
Lars-Ole Andersen gennemgik regnskabet. Der har været et overskud på 17.054 kr. Tabet
på debitorer har modtaget rykkere, og hvis de ikke betaler bliver de automatisk udmeldt af
foreningen. Bestyrelsen havde desuden fundet en lille forglemmelse i en mellemregning på
side 2 i årsrapporten, men som ikke har nogen konsekvens for de samlede tal i rapporten.
Simon Stig-Gylling forsikrede, at den rettede af årsrapport vil blive sendt ud med referatet.
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: Jørgen Schneider, Kim Thomas Poulsen og Poul Erik
Hansen. Suppleanter på valg: Kenneth Wegge.
Samtlige opstillede blev genvalgt.
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; som blev genvalgt.
7. Sager til behandling
Bestyrelsen har udsendt en informationsskrivelse om foreningens vedtægter ud til
medlemmerne, som de ønsker ændret. Foreningen har valgt at skærpe vedtægerne med et
etisk krav i §3, en eksklusionsmulighed i §8, en passus om offentliggørelse af forslag på
foreningens hjemmeside §11 og en tilføjelse til §14 om bestyrelsens sammensætning.

Vedtægtsændringerne blev efter nærmere drøftelse godkendt af generalforsamlingen, mod
at der bliver tilføjet i ’er’ i ordet ’revisor’ nederst side 1 anden kolonne, hvorved revisor bliver
skrevet i flertal.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der var ingen andre sager til behandling.
8. Eventuelt.
Årspris 2016 og diplom blev overrakt til Reidar Darre.
Erik Lauritzen roste herefter bestyrelsen og de fremmødte, hvorefter han nedlagde sit hverv
som dirigent. Generalforsamlingen blev afsluttet med applaus.
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