Referat af
Medlemsmødet i DANSK SPRÆNGTKNISK FORENING (DSF)
den 27. april 2011 på PALADS HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 KBH V.
1. EFEE,
Johan Finsteen Gjødvad, DSF repræsentant i EFEE, gav en status for arbejdet i EFEE –
se vedhæftede bilag til referatet.
EFEE konference holdes i perioden 18-20 September 2011 i Lisabon/Portugal. Tilmelding
til konferencen kan ske fra
www.efee.eu
Der er nedslag i prisen for konference ved tilmelding maj måned ud og derefter normal pris
frem til konferencens afholdelse.
Allerede nu er der forventning om min. 6 danske deltagere i konferencen.
2. Samarbejde med Dansk Byggeri eller Dansk Industri.
Erik K. Lauritzen (EKL) redegjorde kort for forløbet. EKL havde ved e-mail af 22. Nov.
2010 forespurgt bestyrelsen om mandat til at kontakte Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri (DB) med henblik på et evt. nærmere samarbejde.
Anledning til dette er ønsket om, at sikre foreningens overlevelse på sigt. JS (og Orica) har
båret betydelige omkostninger for administration af foreningen. Staben i Orica er reduceret
til bare 2 personer og den finansielle platform i Orica vil blive flyttet til SAP. At DSF kommer under en større paraplyorganisation, vil sikre at de basale administrative funktioner vil
være sikret, og afhængig af hvem man går sammen med, vil foreningen kunne drage nytte
af et samarbejde og vil også være et bidrag til samarbejdspartneren.
DB syntes at være en oplagt samarbejdspartner. Udkast til samarbejdsaftale blev sendt
rundt, og dannede grundlag for en lang og grundig diskussion. Der var en overordnet positiv holdning til samarbejdet, og dette på trods af forventninger om, at kontingentet i givet tilfælde vil skulle stige. Udkast til samarbejdsaftale med DB skulle overvejes udsendt til DSF
medlemmer.
Fremmødte medlemmer støttede bestyrelsens tiltag om at fortsætte forhandlingerne med
DB.
3. Eksplosivstoffer
JS forklarede lidt om forbruget af spræng- og tændmidler i DK i 2007-2010.
Set i forhold til verdensforbruget (10 mio. tons p.a. – eller ca. 1,5 kg/verdens-borger) er det
danske forbrug meget lille (0,00046 kg/dansker), og verdensforbruget og forbruget i norden er stigende.
Der er 8 større aktører i Norden.
4. Medlemmernes erfaringer.
Der var videoindslag fra Per Rasmussen og Niras fra væltning af silo i Løgten i 2008, Morten de Thurah viste videoer fra mange forskelligartede opgaver udført i 2010 og 2011.
Sprængning af piloteringspæle på Industriens Hus på Rådhuspladsen ved Kenneth Wegge blev vist. Sprængning af betonkrans og sekantpæle på Nørrebro’s runddel ved Mikkel
Lerdrup og væltning af ca. 50 m høj stålkedel i Sverige ved Tue Kjær blev vist. Positivt at
se så mange indslag.

6. Spørgsmål og diskussion
EKL fortalte om væltning af højhusene i Rødovre. Væltning er planlagt til maj måned 2012.
Licitation er fredag d. 6 maj 2011.
7. Næste medlemsmøde
Program er endnu ikke fastlagt men vil blive afholdt efter uge 38. Nærmere informationer
vil tilgå snarest.
Generalforsamlingen og Medlemsmødet blev afsluttet med en middag på Palads Hotel for
dem, der havde tilmeldt sig.

Referent: Jørgen Schneider, den 29/4 – 2011.
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Status og hvad arbejdes der med?
•
•
•
•
•

Regnskab 2010 underskud - Normalt for et ikke-konferenceår (-3900 Euro)
Seneste tal 24 nationale medlemmer, 12 firma medlemmer, 49 individuelle og
?? studerende
JFG sider i repræsentantskab, bestyrelse og er ansvarlig for Newsletter
Næste konference i Lissabon, september 2011
Newsletter
–
–
–
–
–

•

EU-direktiv vedr. Track and trace ”2008/43/EC of 4 April 2008”
–

•

EFEE og FEEM indsats medfører udsættelse i et år, Jørgen har udsendt mail (S/H print)

Fremtidige tanker til fordel for EFEE medlemmer
–

•

2 udgivelser om året, readktør JFG
Seneste udgaver juni og oktober 2010 (S/H print)
Mere indhold (herunder fagligt) mange positive tilbagemeldinger (oversættes)
Reklameindtægter +1400 Euro i 2010 (ændring på underskud I 2010) – Redaktionens tiltag
fremtidigt reklamer på EFEE-hjemmesiden
Næste udgave kommer efter næste EFFE møde i Kiev (Ukraine) (Spændende artikler)

Interaktive online møder/grupper på EFEE-hjemmeside for faggrupper i Europa, hver gruppe
tilknyttes specialist/fyrtårn => faglig sparing/udveksling
– Video optagelse af førende specialister på EFEE konference, live broadcast fra EFEEhjemmeside (på lang sigt mulighed for at stille spørgsmål).
– Konference optagelser gemmes på hjemmeside, til fremtidigt brug for medlemmer.
Sidens sidst, repræsentantskabsmøde i London=> Næste møder Kiev / Lissabon
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Konference Lissabon September 2011
•

18 til 20 september 2011, Lissabon

•

Første indkaldelse ud, anden kommer I løbet af denne uge med titler på
”papers”, man kan tilmelde sig på hjemmesiden www.efee.eu

•

”58 papers” til konference samt flere interesserede papers fra studerende (jfg)

•

Den tekniske komite består af: Formand Robert Farnfield, UK, Finn
Ouchterlony, Sverige, José A. Sanchidrian, Spanien, Peter Moser, Østrig, Jerry
Wallace, USA, José Gois, Portugal and Roger Holmberg, Malta

•

Næste konference I Moskva 2013 (1mill ton eksplosivstoffer, om året i Rusland)

•

Konference i 2015, besluttes på Kiev møde i maj

•

(2017 København?)
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ESSEEM
•

EU projekt som EFEE har været primus motor for

•

Indsamling af kundskab om metoder for civil sprængning
–
–

Nedrivning
Minedrift

•

Resultat er en undervisnings CD (indtil videre kun intern)

•

Næste projekt/skridt er en oversættelse til flere sprog for at være med til at
påvirke EU’s harmonisering af undervisningen på området
–

Vi kan byde ind med at oversætte til dansk, i så fald fordelingsnøgle EU DSF/NIRAS.

