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1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Kristian Friis fra DANVA som dirigent.
Der var enighed om valg af dirigent.
Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Formandens beretning for 2016
Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:
I dag har vi 86 virksomhedsmedlemmer mod 85 i 2016
I dag har vi 120 personlige medlemmer mod 128 i 2016
Fordeles med 34 forsyningsselskaber, 14 rådgivningsfirmaer, 22 entreprenørvirksomheder, 11
leverandører og 2 øvrige
Dernæst berettede han om selve organisationen:
Igangsætningsnetværket (den danske arbejdsgruppe i SSTT) blev i løbet af 2016 nedlagt.
Forretningsudvalg bestående af:
Formand, Morten Aaby Nielsen
Klaus Rosendal
Peder Bjerre Jakobsen
Kristian Friis
Sekretær Tina Juul Madsen, Juul Consult

Rebild Forsyning A/S
Sweco Danmark A/S
Per Aarsleff A/S
DANVA

Forretningsudvalget / Igangsætningsnetværket har afholdt 5 møder i 2016 (januar, marts, april, august
og november)
Den 16. – 17. marts 2016 blev der afholdt årsmøde/Kick-Off møde i Odense med 51 deltagere. Her var
programmet en orientering om vedtægter, budget og fremtidige aktiviteter.
Ligeledes en gennemgang og bearbejdning af vedtægter – grundlag for oplæg til vedtægtsændringer.
Hovedtemaet var et inspirationsindlæg om skabelse af merværdi i netværk og dette lagde kimen til en
proces med etablering og bemanding af 10 interessenetværk.
Som led i strategien om efteruddannelse fortsatte samarbejdet med VIA University College i Horsens
med No-Dig kurset med deltagelse af 19 kursister fordelt med folk fra forsyninger, rådgivere,
entreprenører og producenter.
Kurset forløb over 4 tirsdage og behandlede emnet NoDig fra planlægning, myndighedsbehandling,
valg af metode og installationsteknikker.
Der har været afholdt 4 temamøder i årets løb:
Den 17. marts: VandcenterSyd bød på guidet gåtur i den historiske bydel og fortalte hvad
byomdannelsesprojektet ”Fra Gade til By” betyder for vand- og kloakområdet.
Den 1. april byggepladsbesøg i forbindelse med skybrudssikring af Østerbro i København.
Regnvandstunnelen udføres i samarbejde med HOFOR, NCC/SMET og COWI. Her deltog 26
medlemmer.
Den 28. oktober afviklede 25 Unge No-Dig’ere deres årlige sociale arrangement i København. Det
faglige indlæg bestod i en generel orientering om NoDig Infra med opfordring til at deltage i et af de 10
netværk.
Den 1. november blev der afholdt On-Site installation i Vedbæk (ved Insituform), hvor emnet var
”Højteknologisk strømpeforing uden epoxy og styren” – her deltog 14 medlemmer.
NoDig Infra var repræsenteret i et netværksområde under DANVA’s årsmøde 26. – 27. maj i
København. Her blev uddelt flyers og yderligere information om de 10 netværk under DANVAparaplyen.
’Paradigmet - Udbud af foringer’ er udført i et samarbejde mellem DANVA, Dansk Byggeri
(Rørtekniksektionen) og NoDig Infra. Paradigmet er udsendt til alle medlemmer samt tilgængeligt på
hjemmesiden.
Der har i årets løb været arbejdet på en ny hjemmeside, som nu er i brug og som udbygges og
vedligeholdes løbende efter behov.
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
Formanden forlagde regnskab 2016 – der var ingen bemærkninger.
Derefter fremlagde han budget for 2017 og her var der heller ingen bemærkninger.
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Kontingentforhøjelsen blev fremlagt og godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag
Der var forslag til vedtægtsændringer. Disse blev gennemgået og tilrettet i de eksisterende vedtægter,
som er tilgængelige på hjemmesiden.
5. Valg
Der blev valgt 2 suppleanter
Maj-Britt Juel Nielsen, Lyngkilde A/S
Dennis Aamand, Insituform Danmark A/S
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.
6. Evt.
Intet under eventuelt.

mom02.docx 2012-03-28

3 (3)
MØDEREFERAT
FEJL! HENVISNINGSKILDE IKKE FUNDET.

