Referat af 45. Bestyrelsesmøde i
Dansk Sprængteknisk Forening (DSF)
Ref:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Fraværende

Indkaldelse af 8. marts 2010
Onsdag d. 21. april 2010 kl. 1330
Palace Hotel, Rådhuspladsen 57, 1550 København V.
Erik K. Lauritzen, NIRAS (DEMEX) Rådgivende Ingeniører A/S
Jørgen Schneider, ORICA Denmark A/S
Finn Syndberg, FSS Consult
Morten de Thurah, Jysk Sprængnings Tjeneste APS
Poul Erik Hansen, CMP Nedrivning A/S
Major K.T. Poulsen, HIAS
Poul Ebbesen, NCC Danmark A/S, Råstof
Laust Hällberg
Johan Finsteen Gjødvad, NIRAS (DEMEX)

(EKL) Formand
(JS) næstformand + kas
(FS) referent, sekr.
(MT) suppleant
(PEH)
(KTP)
(EB)
(LH)
(JFG)

Dagsorden:
1
2
3

4
5
6

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 44. bestyrelsesmøde (april 2009)
Meddelelser:
- EFEE (JFG)
- Andet
Økonomi
Status vedr. medlemstil-/og afgang
Sager til behandling:
a)
Opbevaring af eksplosivstoffer
b)
Rigspolitiet og administration af forhold vedr. eksplosivstoffer mv.
c)
Generalforsamlingen, herunder regnskab 2009
d)
Medlemsmødet
e)
Andet

Indledning.
EKL bød velkommen til 45. Bestyrelsesmøde i foreningen.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Ad 2. Godkendelse af referat fra 44. bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt
Ad 3. Meddelelser:
a) EFEE.
18. – 20. September 2011, 6. World Conference i Lissabon, Portugal
2012/2013,
7. World Conference i Moskva, Rusland
Der henvises i øvrigt til JFG’s indlæg under Generalforsamlingen.
b) Andet
Muligheden for et uklassificeret foredrag om IED o.lign. i Afghanistan, Irak mv. og
hvad er ANFO, HME m.v. blev drøftet.
Eksplosiver SKAL være sporbare fra 2012 (EU-direktiv).

Ad 4. Økonomi.
Regnskab 2009 samt status til og med 30. april 2010 blev gennemgået.
Der er p.t. restanter for ca. 12.000 kr., men JS siger, at de fleste plejer at betale, blot lidt
senere.
Der er et mindre underskud i 2009, som rettes op ved følgende tiltag i 2010.
FS stopper den lønnede sekretærstilling efter Generalforsamlingen, men arbejder som ad
hoc konsulent ifm. specielle opgaver (p.t. opbevaringsproblematikken) og deltagelsen i
EFEE møder indskrænkes til en person.
Ad 5. Status vedr. medlems til/og –afgang.
Pr. 31.12.2009 er der 51 medlemmer med fuldt medlemskab og 31 associerede, i alt 82.

Ad 6. Sager til behandling:
a) Opbevaring af eksplosivstoffer.
JS gennemgik baggrunden for problemerne med sikkerhedsafstandene ved opbevaring af mængder fra 501 gram til ca. 5.800 kg er sat til 400 m.
DFS har forespurgt Beredskabsstyrelsen om holdningen til Forsvarets Eksplosivstofkommissions bestemmelser, de svenske regler og de norske regler. Beredskabsstyrelsen har givet udtryk for (mundtligt), at modellen for dispensationer givet i de norske
regler bør være dem som også anvendes i Danmark, men at dette måtte forelægges
for Justitsministeriet (JM). DSF anser dette for at være acceptabelt og vejen fremad.
Bestyrelsen aftalte, at DSF skriver til JM og anmoder om at der gives klare retningslinier for udarbejdelse af ansøgning om dispensation og for dispensation, således at
det bliver muligt at opbevare mængder af sprængstof over 501 gram på acceptable
vilkår. Sprængstofferne anvendes til mange vigtige formål, såsom sprængning af
slagger og varme masser på kraftværker, andre masser i siloer, høje konstruktioner,
betonsprængninger og naturpleje.
En henvendelse fra DSF til Folketingets Ombudsmand vedr. de ikke begrundede afslag fra Politiet og Beredskabsstyrelsen på opbevaringsansøgninger fra 3 medlemmer
blev drøftet, og kunne være midlet såfremt der ikke kommer fremdrift i tingene.
b)

Rigspolitiet (RPC) og administration af forhold vedr. eksplosivstoffer mv.
RPC har ved et møde overfor JS og FS igen oplyst, at de arbejder på at ajourføre
blanketter til ansøgninger, så de følger den nye lovgivning på området.
De omtalte afslag om opbevaring ”er ikke deres bord”, men skal fremføres for JM. Politiet har gjort som de skal ved at fremsende ansøgningerne til Beredskabsstyrelsen
og følge deres afslag.

c)

Generalforsamlingen, herunder regnskab 2009
Beretning 2009 gennemgået.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer på valg bliver foreslået.

d)

Medlemsmødet
Gennemføres jf. plan

e)

Andet
NIL

Ad 7. Eventuelt.
NIL
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Ad 8.

Næste Bestyrelsesmøde og Medlemsmøde afholdes således:
Dato: 1. uge september/ 1. uge oktober 2010,
Sted: FSN KARUP og omegn eller evt. København
Emne: Sprængninger og praktik eller sprængninger i København
Arrangementet i Karup forsøges gennemført i samarbejde med
Militærteknisk Forening/IDA (MtF). Kim T. Poulsen følger op og formanden kontakter chef Ingeniørregimentet.
Indkaldelse tilgår, når nøjagtig dato haves.
Generalforsamling 2011 fastsættes pga. Påsken til 27. april 2011 på Pace Hotel,
København

Mødet sluttede ca. kl. 1510

Referent: Finn Syndberg, den 22/4 - 2010.
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