10. februar 2005

Informationsskrivelse nr. 57
Generel medlemsinformation.
Vedlagt fremsendes:
-

Opkrævning af kontingent 2005, senest indbetaling 28. februar 2005

Generalforsamling.
Der indkaldes til ordinær Generalforsamling som følger:
Tid:

Onsdag d. 20. april 2005 kl. 15:30

Sted:
PALACE HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 København V
Dagsorden: I henhold til vedtægterne.

Medlemsmøder.
Medlemsmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, og program er ved at blive lagt.
Eet punkt er allerede klart og vil være:
Politiets Efterretningstjeneste i dagens Danmark
Efter generalforsamling og medlemsmøde vil der blive arrangeret middag på hotellet.
Tilmelding til generalforsamling, medlemsmøde og evt. middag senest fredag d. 15. april 2005
på telefon 43 43 18 10 eller dsf@eu.dynonobel.com

Udkast til DSF anvisninger.
Foreningen har gennem det sidste år arbejdet med revideringer af DSF anvisning nr. 1,
Vibrationspåvirkninger af bygninger,
anlæg og installationer
som følge af sprængningsarbejder
VEND
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og af DSF anvisning nr. 3,
Sikkerhedsanvisning
ved
sprængningsarbejder
Udkast til begge anvisninger er lagt på foreningens hjemmeside og kan hentes under afsnittet
anvisninger og printes ud. Bestyrelsen skal anmode om kommentarer og forslag til anvisningerne. Kommentarerne og forslagene skal være foreningen i hænde senest d. 31. marts,
således at endeligt udkast kan være udarbejdet og klar til godkendelse på bestyrelsesmøde
umiddelbart inden generalforsamlingen.
Udkastene er beskyttet med password.

Nordisk harmonisering af sprængningskompetencer.
Arbejdet omkring harmonisering af sprængningskompetence i Norden er genoptaget. Det
Danske Arbejdstilsyn har desværre meddelt arbejdsgruppen, at man ikke kan stille ressourcer
til rådighed for arbejdsgruppen.
Foreningen forsøger at komme med i arbejdsgruppen som interessent.

European Federation of Explosives Engineers konference 2005.

EFEE 3rd World Conference on Explosives and Blasting Technique 13.-16. September i
Brighton, England er ved at blive planlagt. Der har været en meget stor interesse for at holde
foredrag, og der er ved at blive sammensat et meget interessant program. Følg derfor udviklingen på
www.efee-web.org
hvor man også kan tilmelde sig konferencen.

Kontingent 2005.
Girokort til betaling af kontingent for 2005 vedlægges.
Kontingentsatser:
Ordinært medlemskab: 1.200,00
Associeret medlemskab: 300,00
Kontingentet bedes indbetalt senest 28. februar 2005.
Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg

