Referat af den ordinære generalforsamling 2013 i
Dansk Sprængteknisk Forening
Ref:

Indkaldelse af 13. marts 2013

Tid:

Tirsdag d. 23 april 2013 kl. 15.30

Sted:

Dansk Byggeri,
Nørre Voldgade 106,
1015 København K

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Sager til behandling
Eventuelt

Der var 9 stemmeberettigede medlemmer til stede og i alt 18 deltagere.
Ad 1.
Valg af dirigent
Johan Finsteen Gjødvad blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Ad 2.
Bestyrelsens beretning
Formanden, Erik K. Lauritzen, fremlagde bestyrelsens beretning. Vedlagt som bilag. Beretningen blev
godkendt.
Ad 3.
Forelæggelse af regnskab
Regnskab for 2012 blev fremlagt.
Kassereren, Jørgen Schneider, fremlagde regnskabet for 2012 som viste et underskud på
kr.37.854,00, som godkendtes uden yderligere bemærkninger.
Kopi af det underskrevne regnskab vedlagt som bilag.
Ad 4.
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet for fuldt medlemskab på 3.500 kr. og 400 kr. for
associerede medlemmer. For medlemmer i Danmark tillægges moms på kontingentet. Forslaget blev
godkendt.
Ad 5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var Poul-Rikard Ebbesen som modtog genvalg og blev genvalgt enstemmigt. Erik K.
Lauritzen og Morten de Thurah var også på valg, men modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog
Mikkel Lerdrup og Johan Finsteen Gjødvad. Der var ikke andre forslag og begge blev valgt
enstemmigt.
Som suppleant blev Kenneth Wegge foreslået og blev valgt enstemmigt.
Ad 6.
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Thomas Kruse og Reidar Darre.
De blev begge genvalgt enstemmigt.
Lars Ole Andersen blev foreslået som revisorsuppleant og blev valgt enstemmigt.
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Ad 7.
Sag
ger til behandling
Der var ikke indkomm
met nogen sager til beha
andling.
Ad 8.
Eve
entuelt
Forening
gen er grund
dlagt d. 25. maj
m 1989 og h
har således 25
2 års jubilæ
æum i 2014. B
Bestyrelsen havde
diskutere
et emnet og følgende ble
ev foreslået:
- Jubilæet blivver af praktis
ske årsager fflyttet til næstte års genera
alforsamling som afholde
es 29.
april 2014. Der
D afholdes middag om aftenen med
d ledsagere – på et passeende sted.
- Erik K. Lauriitzen tilbød sig
s som forfattter til et jubilæumsskrift, med et histoorisk tilbageb
blik.
Jørgen Schn
neider samt andre
a
vil bidrrage.
- Poul Erik Ha
ansen/Erik Chris Thyrring
g vil forestå underholdnin
u
g.
Forening
gens årspris blev tildelt Erik
E Thyrring – bedre kendt som Chris
s
Jørgen S
Schneider fikk ordet og takkede Erik K
K. Lauritzen for
f 24 års ind
dsats som forrmand for foreningen
– en rekkord som ikke
e vil blive slå
ået foreløbig, og så frem til
t at kunne drage
d
nytte aaf Erik’s fortsatte
jubilæumsskkrift m.v. Stor applaus til Erik for indsaatsen.
virke og hjælp med anvisninger,
a
Jørgen m
meddelte at bestyrelsen vil konstituerre sig som fø
ølger:
- Jørgen Schn
neider rykkerr op som form
mand (og afttræder som næstformand
n
d, kasserer og
o
sekretær)
- Poul Erik Ha
ansen bliver næstformand
d og sekretæ
ær
- Poul-Rikard Ebbesen bliver kassererr
Bestyrellsen vil i meg
mmen og læ
get nær fremtid træde sam
ægge en plan for bestyrelssens fortsatte
e
arbejde.

Dirigente
en takkede til sidst for go
od ro og orde
en på genera
alforsamlinge
en.

Generalforsamlingen
n sluttede kl. 1600.
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DSF Bestyrelsens beretning for 2012 (24. år) på Generalforsamling 23. april 2013
Dansk Sprængteknisk Forening har i 2012 fortsat sit arbejde med at styrke sin indflydelse på det civile
sprængningsområde i Danmark, med hensyn til fremme af sikkerheden i forbindelse med udførelse af
sprængningsarbejder.
2012 har budt på to store spektakulære sprængninger startende med sprængning af højhuse på Ruskær
og Agerkær i Rødovre søndag d. 13 maj 2012 kl. 1200 hvor CMP Nedrivning var assisterende for William
Sinclair fra Skotland og sprængning af Valby gassilo d. 4. november 2012 kl. 1200 hvor Dansk Sprængnings Service assisterede John Faulkner fra England. Alle 3 sprængninger var en kæmpe succes. Derudover er det med glæde konstateret at der rent faktisk er nogen som har haft mere end almindelig travlt
med udførelse af sprængningsarbejder på diverse forbrændingsanlæg rundt om i Danmark, Norge og
Sverige. Metrobyggeriet i København får sprængt en betydelig mængde sekantpæle.
Foreningen har moderniseret sit logo og har opdateret brochuren. Hjemmesiden er der også blevet arbejdet en del med for at få den tilpasset det nye logo.
Foreningen har også arbejdet intensivt med anvisningerne startende med anvisning nr. 3 - Sikkerhedsanvisning. Der har været aktiv deltagelse fra flere af foreningens medlemmer og fra bestyrelsen. I forbindelse med arbejdet med anvisning nr. 3, blev der taget hul på en diskussion om sikkerhed og miljøbeskyttelse ved undervandssprængning og sprængning i habitatsområder. Bestyrelsen har inviteret til møde
med eksperter og interessenter på området og mødet blev afholdt mandag d. 22. april 2013 – i går – her i
lokalerne hos Dansk Byggeri.
Anvisning nr. 4 – Sprængningscertifikat er også blevet revideret med aktiv deltagelse fra bestyrelsen. Anvisning nr. 2 og 5 er klar inden for meget få dage og revidering af anvisning nr. 1 er lagt i hænderne på
Solvejg Qvist og Johan Finsten Gjødvad og den forventes klar inden sommeren.
Foreningen har med tilfredshed konstateret at første medlem af foreningen har opnået Justitsministeriets
dispensation for godkendelse af opbevaringsfacilitet. Dette vil nu danne grundlag for udarbejdelse af en
DSF vejledning om hvorledes dispensationsansøgning skal udarbejdes. Dette vil blive foreningens
anvisning nr. 7.
Foreningen har i 2012 fortsat aktiv deltagelse i European Federation of Explosives Engineer (EFEE).
Johan Finsteen Gjødvad fra DSF er fortsat indvalgt i bestyrelsen som næstformand og er repræsenteret i
EFEE’s rådsforsamling. 7th EFEE World Conference on Explosives and Blasting i Moskva afholdes 1517 september 2013. Planlægning af 8th EFEE World Conference on Explosives and Blasting i Lyon skal
afholdes i 2015 og i Amsterdam i 2017.
DSF er repræsenteret ved bestyrelsesmøder og rådsforsamlingsmøder.
I 2012 er der udstedt 6 sprængningscertifikater (heraf 1 nyt certifikater og 5 generhvervede certifikater).
Det samlede antal gyldige certifikater pr. 31.12.2012 er 60 stk. Antallet er hastigt faldende eftersom at
Grønlands Selvstyre fremover udsteder certifikater gældende for Grønland og har anmodet DSF om ikke
automatisk at udstede DSF certifikat til Grønlandske sprængere når de har været på vedligeholdelseskursus.
I forbindelse med generalforsamlingen d. 24. april 2012 har der været afholdt medlemsmøde og 4.
oktober 2012 var der afholdt medlemsmøde på Bornholm med deltagelse af 12 medlemmer. Vi fik en
fantastisk dag med besøg på Moselykkens Stenbrudsmuseum hvor besøget afsluttede med selv at lave
chaussesten – noget som kræver mere end 5 minutter at lære. Besøget fortsatte til Zurface nede på
Rabekkevej hvor den finere forarbejdning af stenen foregår – i dag en meget automatiseret og moderne
fabrik. Besøg på Campus Bornholm hvor Lars Ole underviser i Sprængteknik blev også gennemført og
hvor frokost blev indtaget. Derefter var der en rundvisning hos NCC værk på Snorrebakken og besigtigelse af det fremtidige brydningsområde, hvor man nu har mulighed for bruddrift i de næste 25-30 år eller
mere. Dag blev afsluttet med en stor sprængning nede i bruddet – flot som altid.
Dansk Byggeri har siden 1. januar 2012 ydet sekretariatsmæssig bistand til Dansk Sprængteknisk Forening og samarbejdet har været meget succesfuldt. Sekretær er i dag Karin Viuf som meget hurtigt har

lært foreningen at kende og holder en dialog med såvel bestyrelsen som medlemmerne. Foreningen takker for indsatsen.
Foreningen har pr. 31.12.2012 et medlemstal på 77 medlemmer. 47 medlemmer med fuldt medlemskab
(fremgang med 2) og 30 er associerede medlemmer (nedgang med 2).
Bestyrelsen vurderer som helhed, at foreningens fireogtyvende år er forløbet meget tilfredsstillende.
Bestyrelsen ser frem til et fortsat aktivt virke i 2013 med sigte på såvel øget sikkerhed under anvendelse
af sprængteknik som på at fremme de enkelte medlemmers interesser.
Bestyrelsen takker alle, der har medvirket i dette arbejde.

