25. august 2014

Informationsskrivelse nr. 87.
Så er det tid til nok en informationsskrivelse fra foreningen.
1. Generalforsamling, medlemsmøde og jubilæum
Generalforsamlingen og medlemsmødet blev som bekendt holdt fredag den 25. april 2014.
Referater er udsendt ved e-mail af den 6. maj 2014.
Det lykkedes på generalforsamlingen er få stemt nye vedtægter igennem. Se vedlagte.
Foreningens jubilæumsskrift er udsendt per post, og skulle der være interesse for flere eksemplarer, skal man være velkommen til at rette henvendelse til Mette eller til formanden.
Jubilæumsskriftet kan downloades fra foreningens hjemmeside, klik på følgende link:
http://explosives.dk/files/Explosives/pdf/Jubilæum_DSF_Final%20-%20red.pdf

Medlemmerne opfordres til at henvise til foreningens hjemmeside og til jubilæumsskriftet.
2. European Federation of Explosives Engineers - EFEE
Johan Finsteen Gjødvad, der repræsenterer DSF i EFEE, er blevet valgt til præsident (formand) for EFEE på den årlige generalforsamling afholdt den 2. og 3. maj 2014 i Dublin – Et
kæmpe tillykke til Johan, som med flid og ihærdighed har arbejdet hårdt for EFEE. Ikke fordi
arbejdsbyrden som præsident er mindre end almindeligt arbejde for EFEE, men tilliden til at
kunne klare opgaven er vist. Johan skal fremadrettet styre rådsmøderne og rådforsamlingsmøderne og vil fungere som præsident ved EFEE 8th World Conference, som holdes i
Lyon fra den 26.-28. april 2015. Som sædvanlig opfordrer DSF medlemmerne til at deltage i
konferencen, men endnu mere denne gang hvor Danmark sidder ved roret.
”Call for paper’s” er vedlagt som bilag. Alternativt kan ”Call for paper’s” findes ved brug af
linket:
http://www.tylerevents.co.uk/EFEE/EFEE2015-1stcircular.pdf
Nogle vigtige datoer for konferencen i Lyon skal opsummeres
30 September 2014 - Deadline for submission of abstracts
31 October 2014 - Notification of acceptance of abstracts
31 October 2014 - Distribution of 2nd Circular with Preliminary Programme
31 December 2014 - Submission of final papers
31 January 2015 - Final notification of acceptance of paper
October 2014 - January 2015 - Early Bird Registration
February – April 2015 - Standard Registration
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3. DSF hjemmeside
Foreningens webmaster gennem mange år, Birk Svendsen, er gået på pension. Foreningens bestyrelse har derfor taget imod et tilbud om at flytte hjemmesiden ind til Dansk Byggeri, og at det fremadrette bliver Dansk Byggeri, som uploader og styrer hjemmesiden.
Et nyt design er lavet, og hjemmesiden er ajourført. Billeder fra jubilæumsskriftet vil snart
også ligge på hjemmesiden. Klik ind og se:
www.explosives.dk
På hjemmesiden finder man under ”Galleri” billeder fra sprængninger. Har man billeder,
som man vil have på foreningens hjemmeside, så kontakt venligst Mette. Husk ingen reklamer på billeder.
Ønsker man et link til egen hjemmeside, skifter man firmanavn eller adresse på sin hjemmeside, så giv venligst også besked.
4. Politiets administrationscenter
På medlemsmødet den 25. april 2014 blev der givet en information om, hvad som kommer
til at gælde fra 1/10 2014.
Der er oprettet et:
•
•

Administrativt center vest (ACV - som vil ligge i Holstebro) og et
Administrativt center øst (ACØ - som vil ligge i Taastrup)

Fra 1/10 2014 vil alle henvendelser om eksplosivstoffer skulle rettes til et af de to centre.
Der skal digitalt indhentes tilladelse til køb, anvendelse, overførsel, opbevaring af eksplosivstoffer og godkendelse af ansat(te).
Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorledes man kommer i kontakt til de pågældende
centre, telefonnummer og e-mail adresser.
Foreningens medlemmer skal således fortsætte med at rette henvendelse til den politikreds/våbenkontor m.v., som man har haft kontakt til hidtil, og de skal nok oplyse om hvem,
der kan kontaktes fremover.
Politiet er helt klar over, at erhvervsvirksomheder – som foretager sprængningsarbejder, har
et behov for at få adgang til eksplosivstoffer, skal have overførselstilladelse, skal have tilladelse til sprængning m.v. og at dette har højeste prioritet.
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5. Medlemsmøde
Bestyrelsen er gentagne gange blevet opfordret til at lave arrangementer andre steder end
på Sjælland eller Bornholm. Bestyrelsen holder til stadighed nøje øje efter muligheden eller
chancen for et medlemsmøde i det jyske. At komme over at se sprængning af bunkers lykkedes aldrig, da de bunkers som skulle sprænges lå i brændingen og muligheden for boring
og sprængning blev aftalt når vejret tillod det (hvilket var yderst sjælendt). Skulle der være
ideer eller forslag, så giv venligst besked til Mette.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening

Poul Erik Hansen
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