
NoDig Infra’s årsmøde 2022
Generalforsamling 3. marts 2022

på Kragerup Gods



Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2021
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag 
5. Valg 
6. Eventuelt.



Valg af dirigent

Forslag – Arne Thomsen, Aarsleff A/S



Dagens generalforsamling

Vedtægter - indkaldelse

”Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst én måneds varsel pr. e-
mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 
måned.”

Den 3. februar udsendes indkaldelse til generalforsamling med afholdelse den 3. 
marts 2022.
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Formandens 
beretning for 
2021



Medlemsudvikling

I dag har vi 71* virksomhedsmedlemmer mod 72 ift 2021

I dag har vi 70 personlige medlemmer mod 87 i 2021

* Fordeles med 30 (32) forsyningsselskaber, 9 (9) rådgivningsfirmaer, 23 (22) 
entreprenørvirksomheder, 7 (7) leverandører og 2 øvrige 
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Generalforsamling (Årsmøde) 2021

Årsmødet blev, som i 2020 afholdt virtuelt med 
generalforsamling, men vi afholdte det i sammenhæng med 
et efterfølgende webinarprogram med 5 faglige indlæg den 
18. marts via Microsoft Teams.

I alt deltog 48 personer og på trods af formatet, var der dog 
fin interaktion fra deltagerne, især under de faglige indlæg, 
som var relevante og egnede sig også godt til virtuel 
præsentation. En god oplevelse trods de ændrede rammer.



Jf. vedtægterne konstituerede bestyrelsen sig med 
Christian Lerche som formand og Morten Aaby Nielsen 
som næstformand. 

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
forblev uændrede, idet alle på valg blev genvalgt.



Organisation

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt samlet med suppleanter – hvilket 
der er bred enig om fungere rigtigt godt. Arbejder som en 
enhedsforretningsudvalg

Bestyrelse (Forretningsudvalg) bestående af:

Formand, Christian Lerche KLAR Forsyning A/S
Morten Aaby Nielsen Vesthimmerlands Forsyning A/S
Dennis Aamund Vitek Danmark A/S
Mai-Britt Juel Nielsen Fjerring A/S
Bjørn Nielsen MOE A/S
Erland Gai Aarsleff A/S

Suppleanter:
Loui Thomsen MOE A/S
Søren Kjær Østergaard A/S
Kim Tolstrup Jensen Vandcenter Syd A/S

Sekretær Tina Juul Madsen Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 4 møder i 2021 (april, juni, september og 
december) møder fleste på TEAMS. Det har fungeret godt – men vi savner 
også flere fysiske møder – specielt når der skal tænkes nyt og udvikles.



Efteruddannelse 

Efter 2 år med aflysning pga COVID-19, var det godt igen at kunne 

planlægge det årlige No-Dig kursus. 

DANVA dannede rammen den 3. og 4. november for de 24 kursister. 

Endnu engang kunne vi konstatere ud fra kursisternes evalueringer, at 

der er stor tilfredshed med indhold, undervisere og 

sammensætningen af holdet, som repræsentere både planlæggere, 

projekterende og udførende indenfor arbejdet med opgravningsfrie 

anlægsmetoder – vores strategimål om en samlende forening lever 

også her.



Temamøder

Der har i hele 2021 ikke været afholdt 
temamøder/byggepladsbesøg som tidligere år pga COVID-19.

Hjemmeside

På hjemmesiden informeres medlemmerne, der markedsføres 
arrangementer og møder parallelt med udsendelsen af 
nyhedsbreve og statusopdateringer på LinkedIn. 

7 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på 
hjemmesiden i 2021.

Vi arbejder med at undersøge mulighederne for at få tilskud fra 
ISTT til oversættelse af deres beskrivelser til dansk.



Internationalt samarbejde

Formanden deltog i ISTT’s council meeting den 15. november. 
Ud over en status fra de forskellige internationale societies, var 
der fokus på den kommende ISTT’s 38th International No-Dig
Conference and Exhibition den 3. – 5. oktober 2022 i Helsinki.

Der arbejdes fra dansk side i samarbejde med SSTT om 
planlægning af en fællestur til Helsinki.
Dette hænger godt sammen med de tilbagemeldinger vi fik fra 
deltagerne på sidste ISTT i Firenze. 



Samarbejde/dialog med Kontrolordningerne

Netværksgruppen havde møde den 11. oktober, hvor de 
fremadrettede fælles fokuspunkter blev diskuteret. 

Der arbejdes på at skabe et overblik over ”Hvem er vi”, hvor vi i 
fællesskab med de øvrige kontrolordninger og kommunikations 
eksperterne fra Tankegang vil udarbejde et 
fællesbillede/branding



Det vigtige netværk – en at ringe til

En speciel tid – der har trukket lidt i hver retning

Fokus på de enkeltes forretning – hverdagen har skulle 
køre. 

Bygherre har haft fokus på at holde fremdrift i opgaver 
og bidrag til at samfundet omsætning. Meget er under 
planlægning og vi har haft svært ved at finde 
igangværende anlægsaktiviteter til Site Visit

Men også behov for netværk og vidensdeling

Covid19 og de ændrede arbejdsgange har måske åbnet 
op for at dit netværk er lige så vigtigt og nemt at gå til 
som en kollega – din kollega  sidder ikke længere lige 
overfor dig 



Strategiplan 2020-2024
NoDig Infra – dit netværk



Strategiens 4 
hovedtemaer

Netværk, relationer og samarbejde

Uddannelse, videndeling, udvikling og tiltrækning af unge til 
branchen

Samspillet mellem parterne - bygherre, rådgiver, entreprenør 
og producent

Synliggørelse i branchen gennem grøn faglig profil og 
verdensmålene



Markedsføring

Hjemmesiden 
- Den bliver kun så god som de historier vi putter på den

holde medlemmerne informeret om nyt om NoDig
- oplyse om netværk og medlemmer i disse
- markedsføre arrangementer og møder parallelt med udsendelsen af nyhedsbreve og statusopdateringer på LinkedIn.
- præsentere paradigmer m.v.
- indgang for nye medlemmer

7 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på hjemmesiden i 2021.

Brug af DANSKVAND – opfordring til medlemskreds om at fremsende forslag til artikler til Tina
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Forelæggelse af regnskab, 
budget og kontingent



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for NoDig Infra for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet 
af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.



Regnskab 2021
Indtægter Regnskab 2020
Medlemskontingenter kr. 307.700 (304.300)
Konferenceindtægter kr. 0 (0)
Kursusindtægter kr. 142.600 (0)
Nettoomsætning i alt kr. 443.300 (304.300)

Andre indtægter (annonce) kr. 35.000 (35.000)

Udgifter
Distributionsomkostninger i alt kr. 56.020 (2.684)
(Kurser, konference m.v.)

Administrationsomkostninger i alt kr. 387.713 (399.676)
(kontor, administration, porto, ISTT)

Finansielle omkostninger kr. 0 (1.149)

Årets resultat kr. 34.567 (-64.209)



Regnskab 2021
Balance

Aktiver
Tilgodehavender kr.     6.916
Likvide beholdninger kr. 515.787
Aktiver i alt kr. 522.703

Passiver
Egenkapital primo kr. 419.513
Overført resultat kr.   34.567
Gældforpligtigelser kr.   68.623
Passiver i alt kr. 522.703



Budget 2022

Indtægter:
Kontingenter kr. 320.000
Konferenceindtægter kr. 150.000
Kursusindtægter kr. 142.600
Annonceindtægter kr.   35.000
Total kr. 647.600



Budget 2022

Udgifter:
Konference-/kursusomkostninger kr.127.000
Netværksprojekter kr.100.000
Rejseudgifter kr.   30.000
Repræsentation kr.     1.000
Kontorart., tryk, porto m.v. kr.         500
Revision kr.   20.000
Administration kr. 320.000
Bogholderi, IT m.v. kr.   13.800
Bankomkostninger kr.     6.100 
ISST kr.   28.000
Øvrige kr.   10.000
Total kr. 656.400



Budget 2022

Resultat:

Indtægter kr. 647.600
Udgifter kr. 656.400
Resultat kr.    -8.800

Forventning til resultat 2022 er et mindre underskud



Kontingent 2022

UÆNDRET 

Virksomhedsmedlemskab: 
Kr. 3.000,-

Følgende personlige medlemsskaber:
kr. 1.100,-
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Valg

På valg til Forretningsudvalget er:

Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S

Erland Gai, Per Aarsleff A/S

Bjørn M. Nielsen, MOE A/S

Alle modtager genvalg

Øvrige kandidater til valget til 
Forretningsudvalget ?

Karina Buus, Envidan A/S



Valg

Der vælges hvert år desuden:

3 suppleanter
1 revisor

Kandidater:

- Karina Buus, Envidan A/S
- Søren Kjær, Østergaard A/S
- Kim Tolstrup Jensen, Vandcenter Syd A/S

Øvrige kandidater til valget til 
Forretningsudvalget?

Bestyrelsen foreslår EY som revisor
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Eventuelt


