2. februar 2006

Informationsskrivelse nr. 61.
1. Kontingent 2006
Vedlagt følger girokort til betaling af kontingent. Skal være betalt senest 28. februar 2006.
Kontingent for fuldt medlemskab er kr. 1.500,00 og for associeret medlemskab kr. 350,00 jf.
beslutning på generalforsamling afholdt 20. april 2005.
2. Referat fra Medlemsmøde 28. sep. 2005
Et vellykket medlemsmøde med stor tilslutning blev afholdt d. den 28. september 2005 hos
Søværnets Minørtjeneste, Kongsøre. Referat fra medlemsmødet findes på foreningens hjemmeside
3. Ny arbejdsmiljølov i Grønland
Ny arbejdsmiljølov (lov 1048 af 26. Oktober 2005) i Grønland er trådt i kraft pr. 1. januar 2006.
I samarbejde med Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd og Grønlands hjemmestyre er der blevet
udarbejdet seks nye bekendtgørelser, og Arbejdstilsynet arbejder nu på tilhørende vejledninger. Fem af bekendtgørelserne trådte i kraft den 1. januar 2006, og den sidste bekendtgørelse
forventes at træde i kraft i den 1. februar 2006. Bekendtgørelserne ligger på dansk på Arbejdstilsynets hjemmeside
www.at.dk
Arbejdsmiljøloven i Danmark og Grønland er herefter stort set sammenfaldende.
4. Branchevejledning og sikkerhed i udførelse af sprængningsarbejder, udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet bliver genoptrykt da der har været overraskende stor positive interesse
for vejledningen.
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5. Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær Generalforsamling som følger:
Tid:

Onsdag d. 19 april 2006 kl. 1530

Sted:

PALACE HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 København V

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af 2 revisorer (et nyvalg pga. frafald) og 1 revisorsuppleant
7. Sager til behandling
8. Eventuelt
På valg er Poul Erik Hansen, Michael Krogh og Jørgen Schneider.
For at man er stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal kontingentet være foreningen i
hænde senest dagen før Generalforsamlingen.

6. Medlemsmøde.
Efter Generalforsamlingen afholdes medlemsmøde. Dagsorden oplyses senere.
7. Fællesarrangement efter Generalforsamlingen og Medlemsmødet.
Efter medlemsmødet arrangeres en fælles middag i Restauranten på Palace Hotel.
8. Tilmelding til Generalforsamlingen, Medlemsmødet og evt. deltagelse middagen
senest fredag den 7. april 2006 (aht. Påsken)
på telefon 43 43 18 10 eller mail til dsf@eu.dynonobel.com
9. Regler for transport af eksplosivstoffer.
Regler for transport af eksplosivstoffer (klasse 1 gods) i mindre mængder skal repeteres.
• Ved mindre mængder taler man om maksimalt 50 kg Dynamit (eksplosivstoffer klasse 1.1
med UN nr. 0081, 0082, 0084 eller 0241) eller maksimalt 20 kg af alle andre eksplosivstoffer klasse 1.1. Man taler alene om nettomængder.
• Alle typer af køretøjer også benzindrevne biler må anvendes (også trailer med påløbsbremse).
• Der skal medføres en godkendt håndildslukker med en kapacitet på mindst 2 kg pulver.
• Der må ikke medføres andet farligt gods end klasse 1 gods.
• Almindeligt kørekort er tilstrækkelig og der må medføres passager i køretøjet
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•

•
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Sammenlæsning af gods i forenelighedsgruppe B og D må ske jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 06.06.2005.
Køretøjet skal være rengjort før læsning, stuvning skal ske således, at godset ikke kan
flytte sig under kørsel, køretøjet skal rengøres efter aflæsning, der er forbud mod rygning
og brug af åben ild under af- og pålæsning samt under kørsel, og motoren skal være
standset under af- og pålæsning.
Transportdokument skal medbringes.
Eksplosivstofferne må ikke anbringes i passagerrum, førerhus eller på steder som har direkte forbindelse til passager- eller førerhus.

Der er ingen specielle krav til hvorledes et transportdokument skal se ud, men af dokumentet
skal det fremgår hvilke eksplosivstoffer som er medbragt, hvilken klassifikation det har, nettomængder og man skal beregne en pointsum for hvor meget eksplosivstof man har med sig.
Derudover anbefales det at man altid medbringer en kopi af sin indkøbstilladelse, som dokumentation for at man har legal adkomst til eksplosivstoffet/erne.
Er der spørgsmål eller tvivl omkring ovenstående kan man rette henvendelse til Jørgen Schneider på foreningens telefonnummer.
European Federation of Explosives Engineers.
The 4th EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique afholdes 9. -11. september 2007 i Wien, Østrig.
Proceedingsmaterialet og CD-ROM af Proceedingsmaterialet fra The 3rd EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique som afholdtes 13. -16. september 2005 i Brighton,
England kan købes.
Yderligere informationer på
www.efee-web.org
Mail-adresse til foreningens medlemmer.
For at spare porto og arbejde med at printe informationer til foreningens medlemmer, anmoder
vi venligst om, at alle medlemmer oplyser foreningen om, hvilken mail-adresse informationerne skal sendes til.
Er der medlemmer, som ikke ønsker at modtage informationer fra foreningen via e-mail, anmoder vi venligst om at blive informeret. Disse medlemmer vil herefter fortsat alene modtage
trykte og postomdelte informationer.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg

