16. marts 2016

Informationsskrivelse nr. 90
1. Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling som følger:
Tid:
Onsdag d. 20. april 2016 kl. 15.00
Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 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:
Jørgen Schneider, Kim Thomas Poulsen og Poul Erik Hansen.
Suppleanter på valg:
Kenneth Wegge.
Revisor på valg:
Reidar Darre og Lars Ole Andersen.
Revisorsuppleant på valg:
Tony Poulsen.
Til punkt 7 på dagsorden, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til nye vedtægter jf. Vedlagte
bilag.
Ændring i vedtægterne er indføjelse af en paragraf om etiske krav (paragraf 3) og om
eksklusion (paragraf 8), således at det er klart, hvornår og hvordan en evt. eksklusion kan
ske.
Der er indføjet regler for, hvordan sager, som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal
ske. Ændringen medfører, at det er tilstrækkeligt at anvende e-mail, og at sagen lægges på
foreningens hjemmeside (tillæg til paragraf 11).
Regler for bestyrelsens sammensætning er præsiceret, og evt. behov for indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling er blevet begrænset, således at der ikke spildes
unødvendige resourcer (paragraf 14).
Ydermere er det specificeret at for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal
kontingentet være foreningen i hænde inden generalforsamlingen.
Dansk Sprængteknisk Forening
Nr. Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K

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

2. Medlemsmøde
Efter afholdt generalforsamling afholdes medlemsmøde som følger
Tid:
Onsdag d. 20. april 2016 kl. 1600
Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
16:00 – 16:30

Explosives safety competence linked to UK National Occupational
Standards – our experience Design for demolition of the 3.2 km Storstroemsbridge, Denmark, ved Erik K. Lauritzen

16:30 – 17:00

Feasibility study on the drilling and blasting of piers and subsequent
impacts on the environment, ved Jørgen Schneider

17:00 – 17:15

Pause

17:00 – 17:15

EFEE ved Johan Finsteen Gjødvad (præsident til april 2016)

17:15 – 17:45

Medlemserfaringer
- hvad medlemmer har lavet af spændende sprængningsopgaver
siden sidst.

TILMELDING til generalforsamlingen og efterfølgende medlemsmødet
senest fredag den 15. april 2016
Hermed følger link til tilmeldingssiden
Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen kan du kontakte konsulent for
Dansk Sprængteknisk Forening på tlf.: 72 16 00 00
3. FÆLLESARRANGEMENT efter generalforsamlingen og medlemsmødet.
Efter medlemsmødet arrangeres en fælles middag kl. 18.00 på
Restaurant Le Pavé
Gråbrødretorv 14,
1154 København K
For deltagelse i middagen opkræves DKK 325,00 inkl. Moms per deltager.
4. Justitsministeriet
Foreningen og Dansk Byggeri har d. 9. november 2015 holdt et møde med Justitsministeriet. Der var en god dialog, og der er åbnet for et samarbejde fremover. Yderligere information vil blive givet på generalforsamlingen.
5. European Federation of Explosives Engineers - EFEE
Johan Finsteen Gjødvad er travlt beskæftiget som præsident for EFEE. Medlemsinformation
er vedlagt og forberedelserne til EFEE 9th World Conference, som holdes i Stockholm fra
10. -12. september 2017, er i fuld gang.
Yderligere informationer findes på linket: www.efee2017.com
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6. DSF hjemmeside www.explosives.dk
På hjemmesiden finder man billeder fra sprængninger under ”Galleri”. Har man billeder,
som man vil have på foreningens hjemmeside, så kontakt venligst sekretariatet på
dsf@danskbyggeri.dk eller tlf. 72 16 00 00. 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.
7. Øvrigt
Dansk Sprængteknisk Forenings konsulent i Dansk Byggeri, Mette Mens Rasmussen, har
fået nyt job pr. 1. april. Dansk Byggeri vil snarest finde en stedfortræder for Mette. Jeg takker Mette for et godt samarbejde.
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 sekretariatet.
Foreningens bestyrelse ser frem til et stort fremmøde på generalforsamlingen og medlemsmødet.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Jørgen Schneider
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