Referat fra generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening 25. april 2018
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 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.
Dansk Sprængteknisk Forening har som mål at styrke indflydelsen på det civile
sprængningsområde i Danmark og har som første prioritet et ønske om at fremme
sikkerheden for udførelse af sprængningsarbejde.
Året 2017 har budt på almindelige sprængningsarbejder i byer og bygder i Grønland
og færdiggørelse af udsprængninger til ny vej til Sikuki Harbor, som et af de større
opgaver, Rubinminen i Fiskenæs-set syd for Nuuk er godt i gang og de første smykker med rubiner fra minen skal snart sælges. Infrastrukturen til White Mountain-projektet i Sønderstrømfjorden nærmer sig sin slutning.
På Bornholm skal havnen i Rønne udvides og en del materialer kræves. Man har i
produktionen i bruddet overgået fra ikke-elektriske detonatorer til elektroniske detonatorer med radiostyret antændelse, hvilket har været en succes. Samtidigt har man formået at sænke vibrationerne på naboejendomme som en tillægsgevinst. Udbygning
af fjernvarmen på Bornholm er fortsat i gang.
I resten af landet er der godt gang i rensning af kedler. På stationerne på Cityringen i
København er man mange steder ved at være færdige og store kranfundamenter bliver sprængt.
Der har været gennemført spektakulær væltning af konstruktioner i 2017 og frem til
dato. Der skal nævnes, at en 8MW vindmølle, med en højde til navet på 140 m og et
vingefang på 160 m i Østerild plantage blev væltet kl. ca. 23:00 en nat i oktober måned. Der er væltet en tribune i stål på Silkeborg Stadion og ståltaget på en silo i Aalborg er sprængt ned. Der er væltet nok et gammelt radartårn, denne gang på Bornholm.
Der har været væltet et trappetårn og en cementsilo i Vordingborg. Cementsiloen fik
et uheldigt forløb, og siloen fik en meget stor omtale i pressen. Først tog siloen retningen som den skulle, men efterfølgende brød hængslet sammen og siloen trådte tilbage og sank sammen indtil at tyngdepunktet havde flyttet sig så meget, at resten af siloen gik bagover. Siloen ramte 6 m fra et bibliotek. Der kom skader på bygDansk Sprængteknisk Forening
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ningen. Ingen personer har på noget som helt tidspunkt været i nærheden af siloen.
Pressen har i den forbindelse haft travlt og øvrige medier har vanen tro været på banen. Foreningen har udtalt sig kort til Ritzaus Bbureau, hvor vi lagde vægt på, at der
ingen personer var kommet til skade i forløbet, men har i øvrigt holdt en lav profil.
I Grønland har der i forbindelse med diverse sprængningsarbejder været et antal episoder, hvor sten er fløjet ud på større afstande. Der er sket materielle skader i den
forbindelse, men ingen personskader.
På generalforsamlingen sidste år berettede bestyrelsen om, at tre personer var kommet alvorligt til skade ved omgang med eksplosivstoffer tilbage 20. februar 2017.
Af de tre personer er de to tilbage og er aktive som hjælpere ved sprængningsarbejder, og de kan føre bil også. Den tredje person har ingen været i kontakt med siden
ulykken.
Efter ulykken med de 3 tilskadekomne, havde foreningen på initiativ fra bygherren
Nordvand, og sammen med Dansk Byggeri indkaldt Arbejdstilsynet, politiet og Ingeniørregimentet til møde 23. maj 2017, med henblik på hvilke erfaringer som er indhentet og hvad kan vi gøre for at forhindre gentagelse.
Konklusionen fra mødet var:




Dansk Sprængteknisk Forening opdaterer anvisninger
Dansk Sprængteknisk Forening udarbejder ny anvisning om afhjælpning
Dansk Byggeri inddrager BFA-BA i en eventuel opdatering af branchevejledningen

Foreningens anvisninger 1-6, som var revideret til sidste generalforsamling er blevet
lagt på foreningens hjemmeside i maj måned 2017. Ny anvisning om afhjælpning efter sprængning er endnu ikke færdiggjort, men det har en høj prioritet og vil blive lavet.
På Brancheudvalgets hjemmeside (https://www.bfa-ba.dk/faggrupper/nedrivere/sikkerhed-ved-spraengningsarbejder) er der lagt fire punkter, som skal indarbejdes i en
revidering af branchevejledningen. Der er ingen dato sat for en revidering.
Foreningen har endnu ikke set eller hørt til den digitale løsning som politiet er pålagt
at indføre. Det var sagt, at den fuldt digitale løsning skulle være indført i 2017.
Regeringens planer om udflytning af statslige funktioner væk fra København vil medføre, at ACØ og ACV lægges sammen og bliver til ACV.
Foreningen har i 2017 fortsat været en meget aktiv deltager i European Federation of
Explosives Engineer (EFEE). Johan Finsteen Gjødvad repræsenterer DSF i EFEE’s
repræsentantskab og er ligeledes en del af bestyrelsen som” immediate past president EFEE”. Efter to år som ”immediate past president”, der giver et automatisk sæde til EFEE-bestyrelsen, har Johan efter opfordringer valgt at genopstille til bestyrelsen. Johans videre deltagelse i bestyrelsen bliver afgjort ved næste EFEE generalforsamling 3. maj 2018 i Dubrownik.
EFEE’s hovedfokus er den anerkendte EFEE World Conference, der afholdes hver
andet år, nyhedsbrevet der udkommer 2-4 gange om året, deltagelse i EU-organer,
udviklingen af PECCS (Pan European Competency Certificate for Shot firer/blast designers) samt samarbejde inden for miljømonitorering.
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Ved den niende EFEE World Conference on Explosives and Blasting, som blev afholdt 10. – 12. september 2017 i Stockholm, var der tre danske deltagere; deltagerantallet var rekordstort og overskuddet fra konferencen slog også rekord.
Den tiende EFEE World Conference on Explosives and Blasting afholdes i Helsinki
15.-17. september 2019, og forberedelserne er godt i gang.
Der har ikke været afholdt nogen medlemsmøder siden sidste generalforsamling.
Foreningen modtager til stadighed Justitsministeriets udkast til revidering af bekendtgørelse om eksplosivstoffer, og foreningen giver høringssvar på alle ministeriets henvendelser. Tilsvarende modtager foreningen også udkast til ændringer af regler for international transport fra Beredskabsstyrelsen og giver fra tid til anden også høringssvar på de forhold, som kan påvirke foreningens medlemmer.
Dansk Byggeri har i 2017 ydet værdifuld sekretariatsmæssig bistand og støtte til
Dansk Sprængteknisk Forenings arbejde. Foreningen takker foreningens sekretær
Simon Stig-Gylling for indsatsen i året som er gået.
Af gyldige DSF-sprængningscertifikater er der dags dato 65 gyldige certifikater. En
fremgang på en i forhold til sidste generalforsamling. Der er 17 certifikater, som vil
skal fornyes i andet halvår af 2018.
Foreningen har pr. dags dato et medlemstal på 62 medlemmer. 36 medlemmer med
fuldt medlemskab (tilbagegang med en) og 26 associerede medlemmer (fremgang
med to).
Dagbladet Børsen havde 18. april 2018 en overskrift på forsiden: Politiet kræver otte
nedrivere idømt fængsel. Bagmandspolitiet har efter to års efterforskning tiltalt en
række nedrivningsfirmaer og ledende medarbejdere for at have delt priser på nedrivningsopgaver. Det er vigtigt at vi husker, at foreningens formål er at samle fabrikanter, leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden
for branchen vedr. sprængteknik og eksplosivstoffer for at fremme branchens interesser generelt, og for at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder og andre parter.
Det er bestyrelsens klare ønske og krav, at vi alle skal komme sikkert hjem efter udført arbejde og omverden skal have sikkerhed for at vi ikke springer over og tager
chancer og risici, som kan give skader på tredje mand og tredje mands ejendom.
Bestyrelsen vurderer som helhed, at foreningens niogtyvende år har været et af de
besværlige år som følge af ulykken sidste år og hændelse som nævnt.
Bestyrelsen ser frem til et fortsat aktivt virke i 2018 med sigte på såvel øget sikkerhed
under anvendelse af sprængteknik, som på at fremme de enkelte medlemmers interesser.
Bestyrelsen takker for fremmødet.
……….
Her efter spurgt Erik Lauritzen, om bestyrelsens beretning gav anledning til nogen
spørgsmål og kommentarer. Der var få kommentarer, som blev anført og rettet af formanden.
Bestyrelsens beretning blev efterfulgt af applaus.
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3. Forelæggelse af regnskab
Lars-Ole Andersen gennemgik regnskabet. Der har været et overskud på 6387,66 kr.
Foreningen genererede et lille overskud på generalforsamlingen i 2017, fordi regningen for bespisningen ikke blev betalt af foreningen, men ved en fejl af formanden.
Regningen er efterfølgende blevet viderefaktureret til DSF, som har betalt regningen.
Dette vil dog først fremgå af regnskabet for 2018, hvilket derfor må forventes at være
større end normalt.
Herefter applaus og godkendelse af regnskab.
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 Poulsen og Poul Erik Hansen
Suppleanter på valg:
Kenneth Wegge
Samtlige opstillede blev genvalgt.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorer på valg: Reider Darre og Lars-Ole Andersen.
Begge blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleant på valg: Tony Poulsen; som blev genvalgt med applaus.
7. Sager til behandling
Ingen sager under dette punkt.
8. Eventuelt
Bestyrelsen foreslog at afholde foreningens 30 års fødselsdag i 2019. De tilstedeværende bakkede op om forslaget.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent
Simon Stig-Gylling
Godkendt af dirigent

Erik K. Lauritzen
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