3. januar 2017

Informationsskrivelse nr. 93
Så er julen lige passeret og det nye år er lige startet. Det har forhåbentligt været et godt og
travlt år for alle.
Vi starter det nye år med følgende information:
1. Medlemsmøde
Ved mail af 24. november 2016 er der udsendt en invitation til medlemsmøde på Bornholm.
Tid:
Sted:

Onsdag d. 11. januar 2017, kl. 13.00
Sandsynligvis NCC, Snorrebakken 28, 3700 Rønne (hvis der bliver mange
deltagere, da må et nyt sted findes)

Tilmelding:

Jette Friis (jef@danskbyggeri.dk) senest mandag d. 9/1 - 2017

Tentativ program:
13:00 – 14:00
Sprængplaner – før og efter dokumentation. Det er et krav, at en skriftlig
plan skal foreligge. Dette er der mange som ikke får gjort; specielt ikke ved
mindre og rutineprægede arbejder.
Et bornholmsk IT-firma – Glennkonnekt v/ Glen Dufke har et ipad-forslag
til hvordan dette kan ske – forslaget præsenteres og diskuteres.
14:00 - 15:00

Politiets Administrationscenter Øst og Vest vil fremover have en fuld
digital løsning for håndtering af ansøgninger klar. Mikkel Lerdrup og
Kenneth Wegge har været testpersoner på systemet og vil berette lidt om
den løsning, som snart vil være tilgængelig.
Den fuldt digitale løsning er lidt forsinket, men forventes at gå live i januar
måned 2017.

15:00 – 16:00

Besøg i magasin i NCC stenbrud

16:00 – 16:15

Afslutning

2. European Federation of Explosives Engineers - EFEE
EFEE newsletter December 2016 kan hentes fra følgende link http://fliphtml5.com/kiig/drnz

EFEE 9th World Conference afholdes i Stockholm den 10.-12. september 2017.
Call for papers er sendt ud og alle opfordres til at komme med forslag til foredrag på konferencen i Stockholm.
Yderligere information findes på linket www.efee2017.com
Dansk Sprængteknisk Forening
Nr. Voldgade 106
1358 København K

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

[Skriv et citat fra dokumentet,

3. Generalforsamling
Der varsles allerede nu om den kommende generalforsamling som følger:
Tid:

Onsdag, den 19. april 2017 kl. 15.00

Sted:

Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K

Dagsorden:

I henhold til vedtægterne.

Poul-Rikard Ebbesen, Johan Finsteen Gjødvad og Mikkel Lerdrup er på valg.
Kenneth Wegge – suppleant er på valg.
Raider Darre og Lars Ole Andersen – revisorer er på valg.
Tony Poulsen – revisorsuppleant er på valg.
4. Medlemsmøde
Efter afholdt generalforsamling afholdes medlemsmøde som følger
Tid:

Onsdag d. 19. april 2017 kl. 15.30

Sted:
Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K
15:45–16:15 Program kommer senere.
5. FÆLLESARRANGEMENT efter generalforsamlingen og medlemsmødet
Efter medlemsmødet arrangeres en fælles middag.

Tilbage er at ønske alle et Godt Nytår

Med venlig hilsen
Jørgen Schneider
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