19. marts 2015

Informationsskrivelse nr. 89.
1. Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling som følger:
Tid:

Onsdag d. 22. april 2015 kl. 1500

Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Sager til behandling
8. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Poul-Rikard Ebbesen, Johan F. Gjødvad og Mikkel Lerdrup.
Suppleanter på valg:
Kenneth Wegge.
Revisor på valg:
Raider Darre og Lars Ole Andersen.
Revisorsuppleant på valg:
Tony Poulsen
For at være stemmeberettiget på Generalforsamlingen, skal kontingentet være foreningen i
hænde inden Generalforsamlingen.
2. Medlemsmøde
Efter afholdt generalforsamling afholdes medlemsmøde som følger
Tid:
Onsdag d. 22. april 2015 kl. 1530
Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K
15:45 – 16:15
16:15 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Sektionschef Finn Jensen fra Politiets Administrationscenter Øst vil
give et indlæg om politiets administrationscenter, opgaver og håndtering af forhold vedr. eksplosivstoffer.
Spørgsmål til Finn Jensen
Pause
Sprængstofdepot, dispensationsansøgning, risikovurdering m.v.
v/Christian Asbjørn Andersen, NIRAS
Medlemmer har siden sidst været involveret i spændende opgaver
og har bl.a. været involveret i opgaver som krævede omgående
iværksættelse – medlemserfaringer m.v.
Dansk Sprængteknisk Forening
Nr. Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K

Telefon +45 72 16 00 00
dsf@danskbyggeri.dk
www.explosives.dk

TILMELDING til Generalforsamlingen og efterfølgende medlemsmødet
senest fredag den 17. april 2014
Tilmeld via dette link: Tilmelding DSF arrangementer den 22. april
Spørgsmål rettes til Mette Mens Rasmussen - mmr@danskbyggeri.dk
Konsulent for Dansk Sprængteknisk Forening
Tlf. direkte: 72 16 02 54 · Mobil: 51 17 46 22
3. FÆLLESARRANGEMENT efter Generalforsamlingen og Medlemsmødet.
Efter medlemsmødet arrangeres en fælles middag på restaurant
Le Pavé
Gråbrødretorv 14
1154 København K
For deltagelse i middagen opkræves DKK 325,00 per deltager.
4. Ændring til Justitsministeriets BEK om eksplosivstoffer
Foreningen har tidligere informeret om at Justitsministeriet d. 27. oktober 2014 havde fremsendt høring over udkast til digitalisering af processen med indsendelse af ansøgninger om
eksplosivstoffer.
Foreningen havde givet høringssvar d. 24. november 2014 og havde afvist forslaget, da det
ikke vil være muligt at indhente tilladelse til sprængning uden for ACØ/ACV’s åbningstider.
Foreningens afvisning er taget til efterretning. Justitsministeriet har d. 5. marts 2015 fremsendt nyt høring om udkast til bekendtgørelse om eksplosivstoffer og man har udtrykkeligt
gjort opmærksom på at krav om digitalisering af processen med ansøgning om eksplosivstoffer er frafaldet.
5. Justitsministeriet
Foreningen og Dansk Byggeri forsøger at få en dialog med Justitsministeriet om bekendtgørelsen i øvrigt – foreløbig er vi ikke i mål med dette.
6. European Federation of Explosives Engineers - EFEE
Johan Finsteen Gjødvad er travlt beskæftiget som præsident for EFEE og forberedelserne
til EFEE 8th World Conference som holdes i Lyon fra 26-28 april 2015.
Yderligere informationer findes på linket:
www.efee2015.com
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7. DSF hjemmeside
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.

Bestyrelsen er åbne for 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. Skulle der være ideer eller forslag så giv venligst besked til Mette.

Foreningens bestyrelse ser frem til et stort fremmøde på generalforsamlingen og medlemsmødet.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening

Poul Erik Hansen
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