Kære Medlemmer

13. december 2011

Informationsskrivelse nr. 77.
På medlemsmøde onsdag d. 27. april 2011 drøftede vi mulighederne for at samarbejde med Dansk
Byggeri om administration af foreningen og bestyrelsen konstaterede, at der var god opbakning til at gå
videre med sagen.
Det er med glæde og tilfredsstillelse, at bestyrelsen herved kan oplyse, at Dansk Byggeri er DSF og
Dansk Byggeri blevet enig om en aftale, der indebærer at foreningens administration i fremtiden varetages af Dansk Byggeri, herunder
 Løbende sekretariatsdrift
 Bistand til mødevirksomhed
 Medlemsregister
 Kontingentopkrævning
 Økonomifunktion
 Juridisk rådgivning
 Formidling af DSF anvisninger
På både kort og langt sigt indebærer aftalen med DB, at DSFs medlemmer har et fast fremtidssikret
ståsted, der samtidig i offentlighedens øjne hæver DSFs i forvejen gode anseelse på et højere niveau i
byggebranchen.
Medaljen har som bekendt en bagside. Aftalen med Dansk Byggeri betyder en betydelig kontingentforhøjelse, som vi skal drøfte på næste Generalforsamling og medlemsmøde som er planlagt til

Tid:

Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 1530 (flyttet fra 25/4)

Sted:

Ej fastlagt.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Erik K. Lauritzen

Vedlagt pressemeddelelse.
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Dansk Byggeri - nu med sprængteknik
Med en ny aftale føjer Dansk Byggeri endnu en dimension på den samlede vifte af kompetencer
for hele byggeriets værdikæde, som er samlet på hovedkontoret i København
Dansk Sprængteknisk Forening har indgået en aftale med Dansk Byggeri om, at Dansk Byggeri
fremover skal yde sekretariatsmæssig bistand til Dansk Sprængteknisk Forening.
- Vi er en lille forening for 100 medlemmer, der repræsenterer alle interesser inden for fredelig
udnyttelse af sprængteknik, og således kun en lille del af den samlede bygge- og anlægsbranche.
Derfor er vi meget glade for aftalen med Dansk Byggeri, som bringer os tættere på kunderne og
samarbejdsparterne i Dansk Byggeri, siger Erik Lauritzen, som er formand for Dansk
Sprængteknisk Forening.
Også i Dansk Byggeri er der stor tilfredshed og forventninger om et positivt samarbejde.
- Vi har stort fokus på at videreudvikle Dansk Byggeri som en netværksorganisation. Derfor er vi
glade for aftalen med Dansk Sprængteknisk Forening, som vi mener vil være med til at styrke hele
netværksdelen i Dansk Byggeri, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.
Dansk Sprængteknisk Forening blev dannet i 1989 som en brancheforening for fabrikanter,
leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden for branchen
vedrørende sprængteknik og eksplosive stoffer.
De typiske forretningsområder er sprængning af bygninger og anlægskontruktioner, sprængning af
klippe i forbindelse med anlægsarbejder og råstofudvinding samt ammunitionsrydning og mange
andre opgavetyper.
Blandt medlemmer af Dansk Sprængteknisk Forening finder man entreprenører, rådgivere,
myndigheder, studerende og andre med interesse for en udbredelse af sikker og fredelig
sprængteknik.
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