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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Fastlæggelse af indskud og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Valg af revisorer og 1 suppleant
Sager til behandling
Eventuelt

Der var i alt 20 medlemmer til sted heraf 11 stemmeberettigede
Ad 1
Valg af dirigent
Erik K. Lauritzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og forsamlingen var beslutningsdygtig.
Ad 2
Bestyrelsens beretning
Formanden, Jørgen Schneider fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt. Se
vedlagte.
Ad 3
Fremlæggelse af regnskab
Kassereren, Poul Richard Ebbesen fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et overskud på kr.
36.418,00. Regnskabet blev godkendt. Kopi af det underskrevne regnskab er vedlagt som bilag.
Ad 4
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.
Ad 5
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Kim Thomsen, Jørgen Schneider og Poul Erik Hansen var på valg.
Alle modtog genvalg og blev genvalgt enstemmigt.
Suppleant Kenneth Wegge var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg og blev genvalgt enstemmigt.

Ad 6
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Revisorerne Lars Ole Andersen og Reidar Darre modtog genvalg og blev valgt enstemmigt.
Som ny revisorsuppleant valgtes enstemmigt Tony Poulsen.
Ad 7
Sager til behandling
Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring om følger:
Ændring til § 4 hvor der står
4.
Det årlige kontingent for medlemmer og associerede medlemmer fastsættes hvert år for det næstfølgende regnskabsår på
den ordinære generalforsamling. Kontingent, som opkræves helårsvis i januar måned, skal betales senest 27. februar.
Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret på generalforsamlingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Ændres til ny § 4 som følger:
4.
Det årlige kontingent for medlemmer og associerede medlemmer fastsættes hvert år for det næstfølgende regnskabsår på
den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves i første kvartal. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret på generalforsamlingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Ændring til § 15 hvor der står
15.
Vedtagelse af ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kan kun finde sted på generalforsamling. Ændringsforslag eller forslag om opløsning skal være indeholdt i den udsendte dagsorden.
Vedtægtsændring eller opløsning kræver, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer.
Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens midler og effekter.

Ændres til ny § 15 som følger
15.
Vedtagelse af ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ændringsforslag eller forslag om opløsning skal være indeholdt i den udsendte dagsorden.
Vedtægtsændring eller opløsning kræver, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens midler og effekter.

Der var den 25.4.2014, på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen 33 stemmeberettigede. Det betød at minimum 22 stemmeberettigede skulle stemme for forslaget for at det kunne
vedtages.
Formanden havde medbragt 14 fuldmagter til at stemme ja. Der var 6 bestyrelsesmedlemmer til
stede som stemte ja. Der var derudover 5 stemmeberettigede til stede ved generalforsamlingen
som stemte ja.
Dermed kunne vedtægtsændringerne vedtages med 25 ja stemmer – der var ingen nej stemmer.
Ad 8
Eventuelt
Som afslutning på mødet blev DSF årspris uddelt.
Der var i år 2 prismodtagere.
Foreningens tidligere formand Erik K. Lauritzen og tidligere bestyrelsesmedlem Morten de Thurah.
Mikkel Lerdrup modtog prisen på Mortens vegne.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00

Dirigent: 28.04.2014

Referent: 28.04.2014

Erik K. Lauritzen

Poul Erik Faurholm Hansen

DSF Bestyrelsens beretning for 2013 (25. år) på Generalforsamling 25. april 2014.
Dansk Sprængteknisk Forening har i 2013 fortsat sit arbejde med at styrke sin indflydelse på det civile
sprængningsområde i Danmark, med hensyn til fremme af sikkerheden i forbindelse med udførelse af
sprængningsarbejder.
2013 har ikke budt på store spektakulære sprængninger, men derimod har der været godt gang i
sprængningerne på forbrændingsanlæggene i Danmark, Norge og Sverige. Der har også været sprængt
adskillige bunkers på den jyske vestkyst med stor succes. På Veskysten har vejret været en konstant udfordring; derfor har det endnu ikke været muligt at arrangere en ekskursion til projektet. Der har også blevet sprængt adskillige store vindmøllefundamenter, ligesom sprængninger på Metrobyggeriet i København er fortsat. I Grønland er Guldminen i Nalunaq nu definitivt lukket og oprydning er afsluttet eller tæt
derpå. Der har i 2013 således kun været almindelig bygge og anlægsaktiviteter som dog har ligget lavere
end normalt, samt et UXO-projekt i Thule.
Foreningen har slutført moderniseringen således at alle 6 eksisterende anvisninger nu er opdateret og
fremstår i nyt design og ajourført tekst. Arbejdet med den 7. anvisning – ”opbevaring af eksplosivstoffer –
dispensationsansøgning” er i gang og kan forventes klar i løbet af efteråret 2014.
Foreningen har i 2013 fortsat aktiv deltagelse i European Federation of Explosives Engineer (EFEE).
Johan Finsteen Gjødvad repræsenterer DSF i EFFE’s repræsentantskab. Johan er forsat indvalgt i
EFEE’s bestyrelsen som næstformand. EFEE syvende Konference ”7th EFEE World Conference on
Explosives and Blasting” blev afholdt i Moskva den 15-17 september 2013 med et rekordudbytte til EFEE.
Danmark var repræsenteret med en større delegation og flere foredrag. Johan er indstillet af EFEE’s
bestyrelse til, at blive den kommende EFEE præsident og forventes valgt til posten ved mødet 3. maj
2014 i Dublin i Irland. Planlægning af den ottende EFEE konference er i fuld gang. Denne gang bliver det
konferencen afholdt i Lyon, Frankrig den 26-28 april 2015. Herefter følger konference i Amsterdam i 2017.
DSF er repræsenteret ved bestyrelsesmøder og rådsforsamlingsmøder.
I 2013 er der udstedt 16 sprængningscertifikater (heraf 12 nyt certifikater og 4 generhvervede certifikater).
Det samlede antal gyldige certifikater pr. 31.12.2013 er 50 stk. (en tilbagegang på 10 i forhold til
31.12.2012). Antallet er hastigt faldende eftersom at Grønlands Selvstyre fremover udsteder certifikater
gældende for Grønland og har anmodet DSF om ikke automatisk at udstede DSF certifikat til
Grønlandske sprængere når de har været på vedligeholdelseskursus.
I forbindelse med generalforsamlingen d. 23. april 2013 har der været afholdt medlemsmøde men ingen
medlemsmøder i efteråret eller vinteren 2013/2014. Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 13 juni og
3. september 2013 og igen 13. januar 2014.
Foreningen har fra Justitsministeriet modtaget udkast til revidering af bekendtgørelse om eksplosivstoffer.
Revideringen har været vedr. lempelser i opbevaring af sortkrudt og har været indarbejdet i
bekendtgørelsen efter henvendelse fra Dansk Sortkrudt Forening. DSF har givet kommentarer til
bekendtgørelsen, som dog ikke har medført andre ændringer til bekendtgørelsen.
Dansk Byggeri har i 2013 ydet sekretariatsmæssig bistand til Dansk Sprængteknisk Forening og samarbejdet har været meget succesfuldt. Sekretær er i dag Mette Mens Rasmussen som i midten af januar
2014 afløste Karin Viuf. Mette har også meget hurtigt lært foreningen at kende og holder en dialog med
såvel bestyrelsen som medlemmerne. Foreningen takker for indsatsen.
Foreningen har pr. 31.12.2013 et medlemstal på 75 medlemmer. 43 medlemmer med fuldt medlemskab
(tilbagegang med 4) og 32 er associerede medlemmer (fremgang med 2).
Medlemstallet vil blive presset yderligere i 2014 som følge af konkurser i byggebranchen og at flere tro
støtter har meddelt at man går på pension og ikke vil være aktiv længere – dette samtidig med at flere er
presset på indtjeningen.
Bestyrelsen vurderer som helhed, at foreningens femogtyvende år er forløbet meget tilfredsstillende.

Året er foreningens 25. år og dermed jubilæumsår. Dagen markeres med en jubilæumsskrift som
udsendes til foreningens medlemmer og jubilæumsskriftet er støttet økonomisk af Niras Rådgivende
Ingeniører, Dansk Sprængnings Service, cmp Nedrivning, Sprængningstjenesten, Orica Denmark og ikke
mindst af forfatteren til skriftet Lauritzen Advising ved Erik K. Lauritzen. Skriftet er trykt i 500 eksemplarer
og vil findes i digital form på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen ser frem til et fortsat aktivt virke i 2014 med sigte på såvel øget sikkerhed under anvendelse
af sprængteknik som på at fremme de enkelte medlemmers interesser.
Bestyrelsen takker alle, der har medvirket i dette arbejde.

