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1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Klaus Rosendal fra Sweco Danmark
A/S som dirigent. Der var enighed om valg af dirigent.
Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Formandens beretning for 2017
Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:
I dag har vi 81 virksomhedsmedlemmer mod 86 i 2017
I dag har vi 111 personlige medlemmer mod 120 i 2017
Fordeles med 30 forsyningsselskaber, 15 rådgivningsfirmaer, 26 entreprenørvirksomheder, 8
leverandører og 2 øvrige.
Dernæst berettede han om selve organisationen:
Forretningsudvalg består af:
Formand, Morten Aaby Nielsen
Klaus Rosendal
Peder Bjerre Jakobsen
Kristian Friis
Maj-Britt Juel Nielsen (suppleant)
Dennis Aamand (suppleant)

Vesthimmerlands Forsyning A/S (tidligere Rebild Forsyning)
Sweco Danmark A/S
Per Aarsleff A/S
DANVA
Lyngkilde A/S
Insituform Danmark A/S

Sekretær Tina Juul Madsen

Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 4 møder i 2017 (januar, juni, september og november)
Årsmøde blev afholdt den 30. – 31. marts i Fredericia med 47 deltagende medlemmer, der alle bidrog
med input og ideer. Efter formandens beretning og gennemgang af vedtægterne, budget og fremtidige
aktiviteter var fokus på de 10 netværk. Alle netværk har afholdt indledende møder og der var enighed
om, at flere havde så store interessesammenfald, at det var oplagt at ’fusionere’ – derfor blev de
oprindelige 10 netværk til 8.
De 8 netværk:
Tunnelering
Uddannelse, Udbud & Paradigmer
Drikkevandsledninger
Kommunikation & Formidling
NoDig & Klimatilpasning, Innovation og Udvikling
Planlægning
Internationalt samarbejde
Unge No-Dig’er
Dag 2 på årsmødet bød på guided tur i Klimabyen og Klimahavnen i Middelfart. Begge har fokus på
byudvikling gennem klimatilpasning – og dermed på udvikling af multifunktionelle byrum og
klimatilpasningsløsninger. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Realdania, Middelfart
Kommune og Middelfart Spildevand
Uddannelsesnetværket har overtaget ansvaret for planlægning og gennemførelse af et nyt no-dig
kursusforløb over 3 dage, i lighed med tidligere afviklede kurser. De overordnede emner udgør no-dig
fra planlægning, myndighedsbehandling, valg af metode og installationsteknikker. Kurset gennemføres i
februar 2018 og tegnede ved årets udgang 31 deltagere.
Der har været afholdt 2 temamøder i årets løb:
Den 27. februar gennemførtes et byggepladsbesøg i Hellerup for at se og høre nærmere om et større
klimasikringsprojekt/regnvandstunnel, som udføres i samarbejde med Nordvand, Niras og
Østergaard/Aarsleff. 31 medlemmer deltog i arrangementet.
Den 16. november inviterede NoDig Infra til fyraftensarrangement i Ballerup i samarbejde med tre
medlemsvirksomheder, Novafos, Arkil og Sweco. Novafos er i øjeblikket i gang med at etablere en
meget dyb spildevandsledning, som et af de første led i at separatkloakere Ballerup Centrum. 38
medlemmer deltog i arrangementet.
På hjemmesiden informeres medlemmerne, der markedsføres arrangementer og møder parallelt med
udsendelsen af nyhedsbreve og statusopdateringer på LinkedIn.
5 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på hjemmesiden i 2017.
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
Formanden forlagde regnskab 2017 – der var ingen bemærkninger.
Derefter fremlagde han budget for 2018 og her var der heller ingen bemærkninger.
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4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Valg
På valg til Forretningsudvalget var:
Kristian Friis, DANVA
Klaus Rosendal, Sweco Danmark A/S
De 2 nye personer til Forretningsudvalget er:
Bjørn Nielsen, MOE A/S
Dennis Aamand, Insituform Danmark A/S
Der blev valgt 2 suppleanter
Maj-Britt Juel Nielsen
Chistian Rønne, Zacho-Lind A/S
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.
6. Evt.
Intet under eventuelt.
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