Referat fra generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening 24. april 2019
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 førsteprioritet et ønske om at fremme sikkerheden for udførelse af sprængningsarbejde.
Året 2018 har budt på almindelige sprængningsarbejder i byer og bygder i Grønland
uden de større opgaver. Rubinminen i Fiskenæsset syd for Nuuk er godt i gang, og
der er en flot markedsføring i gang på salg af smykker med rubiner fra. Infrastrukturen til White Mountain projektet i Sønderstrømfjorden er næsten afsluttet, og man
overgår til produktion, så snart vind og vejr tillader dette.
På Bornholm har der været god aktivitet og udvidelse af havnen i Rønne har taget
mange materialer, og udvidelsen er endnu ikke afsluttet.
I resten af landet er der meget stor aktivitet med rensning af kedler. Der har også været godt gang i den med store fundamenter rundt om i landet.
Vi har stadig sprængningen af cementsiloen i Vordingborg d. 6. april 2018 i erindring,
og der er fortsat et udestående mellem de involverede parter.
I Grønland har der været problemer med udkast med skader på bygninger. Der har
også været en person, som er kommet til skade i forbindelse med afbrænding af eksplosivstof.
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.
ACØ er lukket og alt sagsbehandling af området eksplosivstoffer er nu koncentreret
hos ACV. Det er bestyrelsen meget tilfreds med, og vi imødeser en ensartet behandling af personer, som ønsker at foretage sprængningsarbejder.
Foreningen har i 2018 fortsat været en meget aktiv deltager i European Federation of
Explosives Engineer (EFEE). Johan Finsteen Gjødvad repræsenterer DSF i EFFE’s
repræsentantskab og er ligeledes en del af bestyrelsen af EFEE.
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EFEE 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.
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 medlemsmøder siden sidste generalforsamling.
Foreningen modtager til stadighed Justitsministeriets udkast til revidering af bekendtgørelse om eksplosivstoffer, og foreningen giver hørrigssvar 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 2018 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 57 gyldige certifikater. En tilbagegang på 8 i forhold til sidste generalforsamling.
Foreningen har pr. dags dato et medlemstal på 53 medlemmer. 30 medlemmer med
fuldt medlemskab (tilbagegang med 6) og 23 er associerede medlemmer (fremgang
med 3).
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 skal alle komme sikkert hjem efter udført arbejde, og at 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 treti tyvende år fra sidste års generalforsamling til dato har været et rimeligt godt år uden alvorlige ulykker og hændelser, som har trukket overskrifter.
Bestyrelsen ser frem til et fortsat aktivt virke i 2019 med sigte på såvel øget sikkerhed
under anvendelse af sprængteknik, som på at fremme de enkelte medlemmers interesser.
Bestyrelsen takker for fremmødet.
……….
Herefter 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 underskud på -2.768 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet øges med 70 kr., så det stiger til 3.570 kr. Man
vil i budgettet sætte 20.000 kr. af til et medlemsarrangement i anledningen af foreningens 30-års jubilæum. Til dette var der ingen indvendinger. Forslaget blev således
vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Johan Finsteen Gjødvad, Poul-Richard Ebbesen,
Poul Erik Hansen og Mikkel Lerdrup.
Suppleanter på valg: Kenneth Wegge
Poul Erik Hansen har valgt at opsige sit kandidatur. Kenneth Wegge vil således indgå
som bestyrelsesmedlem. Poul Erik Hansen vil derfor indgå som suppleant. 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
1. Hummer foreslog, om det var muligt at få en database over risikoanalyser, så
man kan trække på hinandens standardformuleringen.
Emnet blev diskuteret af medlemmerne, hvoraf mange af dem kunne genkende
udsagnet om, at byrden af administration kun stiger fra år til år.
2. Reidar Darre foreslog, at man til næste år indførte en kolonne, som afspejler sidste års regnskab, således at man kan se udviklingen. Til dette var der stor opbakning.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent
Simon Stig-Gylling
Godkendt af dirigent

Erik K. Lauritzen
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