9. maj 2007

Informationsskrivelse 65.
Generel medlemsinformation.
Vedlagt fremsendes følgende:
-

Medlemsliste pr. april 2007.
DSF brochure. Brochuren kan også hentes på hjemmesiden og yderligere
eksemplarer kan rekvireres hos DSF.
EFEE Membership details

Nedennævnte referater mv. kan alle findes på DSF’s hjemmeside:
-

Referat af Generalforsamling afholdt den 25. april 2007.
Referat fra Medlemsmødet afholdt den 25. april 2007.
Invitation for The 4th EFEE World Conference on Explosives and Blasting,
2007.
DSF datablad – et supplement til DSF brochure.

1.
Medlemsliste.
Der er sket en del opdateringer med hensyn til kontaktpersoner, adresser og nye
medlemmer, hvorfor en ny og opdateret medlemsliste er vedlagt.
2.
DSF brochure.
Bestyrelsen har på opfordring udarbejdet en brochure. Brochuren er tænkt som en
vigtig hjælp i markedsføring af foreningen og foreningens medlemmer. Derfor kan
yderligere brochurer rekvireres. Der er ligeledes mulighed for at downloade brochuren
fra foreningens hjemmeside og den kan derfor også spredes digitalt.
For at hjælpe medlemmerne med at reklamere med egne referencer og specialer, er
der på hjemmesiden også lagt et DSF datablad. Dette datablad er i MS Word format,
og man kan skrive om sin egen virksomhed, referencer m.v. Man kan indsætte billeder
fra egne sprængninger, indsætte eget firmanavn, adresse m.v. samt logo. At skrive i
databladet er ganske enkelt og at sætte billeder ind er ligeledes enkelt. For indsætning
af logo for egne virksomhed er der vedlagt en lille vejledning. I DSF datablad er
designet og referencen til DSF låst fast.
Er der problemer med at udfylde databladet, skal man være velkommen til at rette
henvendelse til DSF.
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Det er håbet, at man flittigt vil anvende brochuren.
3.
Medlemsmøder.
Der har været afholdt medlemsmøde den 25. april 2007 i forbindelse med
Generalforsamlingen. (Se begge referater på hjemmesiden).
Næste medlemsmøde afholdes
Torsdag den 27. september 2007 kl. 10:30 hos:
AMMUNITIONSRYDNINGSTJENESTEN
INGENIØRREGIMENTET
SKIVE KASERNE
SKIVE
(Nærmere tilgår)
4.
Foreningens hjemmeside.
Hjemmesiden er under renovering og følgende imødeses gerne:
Husk:
•
•
•

at friske billeder af sprængninger er altid velkomne og vil blive lagt på
foreningens hjemmeside,
at links til egen hjemmeside kun gives til foreningens medlemmer og til
hjemmesider, som indeholder lovstof eller som er af interesse for foreningens
medlemmer
at anvisningerne lagt på hjemmesiden er redigeret og kan nu frit
downloades og læses af alle. Ønsker man at købe trykte eksemplarer, er der
fortsat en pris på dette.

Det er lykkes at finde e-mailadresser til et meget stort antal af foreningens
medlemmer. Får man ny mail-adresse eller har ønske om at flere i ens virksomhed
skal stå som modtager, anmodes man om at rette henvendelse til dsf@orica.com.
Husk at mails ikke nødvendigvis behøves at printes ud, men at mail sparer papir, porto
og ikke mindst er tidsbesparende og på den måde kan holde omkostningerne nede.
5.

European Federation of Explosives Engineers (EFEE).

Der har været møde i EFEE i april måned, hvor næstformand og sekretær + afløser
deltog. Kort synopsis er lagt på hjemmesiden.
På DSF’s hjemmeside kan man finde stien til seneste EFEE Newsletter.
The 4th EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique afholdes 9. 11. september 2007 i WIEN, Østrig.
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Yderligere informationer og tilmelding mv. til konferencen kan ses og ske på
www.efee.eu
HUSK! Hurtig tilmelding sikrer lavere pris på konferenceafgiften, samt sikrer, at man
også indlogeres på selve konferencehotellet.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg
sekretær

