Velkomst

v. Morten Aaby Nielsen, Rebild Forsyning A/S

Program
Torsdag 30. marts
09.00 Registrering og kaffe
10.00 Velkomst v/Morten Aaby Nielsen
10.10 Årsmøde – Generalforsamling
11.00 Korte oplæg fra de 10 interessenetværk – hvor langt er vi?
12.00 Frokost
13.00 Præsentation af den nye rapport og vejledning fra Norsk Vann "Smart ledningsfornyelse - bruk av NoDig-metoder"
v/Projektdirektør Espen Killingmo, Sweco Norge A/S
13.30 Hvordan kan vi skabe synergi i netværkene – bør nogle netværk eventuelt sammenlægges?
14.30 Egen tid/individuelle møder i netværkene
15.30 Kaffepause
16.00 Udfordringer ved arbejde i offentlige arealer v/Advokat Lasse Møller, LETT advokaterne
Vi skal helst være væk inden vi er kommet! Det ligner jo spaghetti Boulognes med alle de kabler, rør og ledninger vi møder!
Hvorfor skal vi selv betale for at flytte vores ledninger?
Vi sætter fokus på de udfordringer der møder os. Med lidt andre ord handler det om gæsteprincip, samgravning, LER, koordinering,
’Københavnermodellen’ m.m.
2 ’cases’ fra det virkelige liv præsenteret af HOFOR og VandCenterSyd - efterfulgt af debat
17.30 Afslutning på dagen
19.00 Middag

Program
Fredag 31. marts
09.00 Godmorgen – opsamling fra i går
09.10 KlimaByen og KlimaHavnen i Middelfart v/Arkitekt MAA Helle Baker
Som projektchef for klimatilpasning og byudvikling i Middelfart Spildevand er Helle Baker projektleder for flere centrale projekter i
’KlimaLaboratoriet i Middelfart’, under indsatsområdet klimatilpasning/bæredygtige byer. Projekterne omfatter bl.a. ’KlimaByen’ og
’KlimaHavnen i Middelfart’. KlimaByen betegnes også som ’Danmarks Smukkeste Klimatilpasning’.
Vi kører over broen til Middelfart
10.00 Guidet tur til fods i KlimaByen, hvor der bliver fortalt mere om projektet og de spændende løsninger. HUSK tøj efter forholdene
inklusiv sikkerhedssko- og hjelm, da der visse steder pågår anlægsarbejde.
12.00 Tak for i dag, Lunch-To-Go

11 rådgivere fra 5
firmaer

Hvem er til stede:

3 øvrige fra 3 firmaer

47 deltagere fordelt med:

3 leverandører fra 2 firmaer

13 forsyningsmedarbejdere fra
7 forsyninger
17 entreprenører fra 8
firmaer

NoDig Infra’s årsmøde 2017
Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
5. Valg
6. Eventuelt.

Valg af dirigent
Forslag – Kristian Friis, DANVA

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
5. Valg
6. Eventuelt.

Formandens beretning for 2016

Medlemsudvikling
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

Organisation
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
DANVA

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

Sekretær Tina Juul Madsen

Juul Consult

Forretningsudvalget / Igangsætningsnetværket har afholdt 5 møder i 2016 (januar, marts,
april, august og november)

Årsmøde / Kickoff
16. – 17. marts 2016 i Odense med 51 deltagere.
Orientering om vedtægter, budget og fremtidige aktiviteter
Gennemgang og bearbejdning af vedtægter – grundlag for oplæg til vedtægtsændringer
Inspirationsindlæg om skabelse af merværdi i netværk

Proces med etablering og bemanding af interessenetværk

✓ De 10 netværk
Tunnelering & Innovation
Udbud & Paradigmer
Uddannelse
Drikkevandsledninger
Kommunikation & Formidling
Innovation & Udvikling
NoDig & Klimatilpasning
Planlægning
Internationalt samarbejde
Unge No-Dig’er
14. juni afholdt tovholderarrangement hos DANVA

Efteruddannelse
NoDig Infra og VIA University College i Horsens fortsatte samarbejdet vedrørende
No-Dig kurset med deltagelse af 19 kursister.
Deltagerne bestod af folk fra forsyninger, rådgivere, entreprenører og
producenter.
Kurset forløb over 4 tirsdage og behandlede emnet NoDig fra planlægning,
myndighedsbehandling, valg af metode og installationsteknikker

Temamøder
I forlængelse af Kick-Off arrangementet i Odense blev dag 2 afsluttet med et
byggepladsbesøg, da Vandcenter Syd inviterede på guidet gåtur i den historiske bydel og
fortalte hvad byomdannelsesprojektet ”Fra Gade til By” betyder for vand- og kloakområdet.
Den 1. april inviterede NoDig Infra sine medlemmer på byggepladsbesøg i forbindelse med
skybrudssikring af Østerbro i København. Regnvandstunnelen udføres i samarbejde med
HOFOR, NCC/SMET og COWI. Her deltog 26 medlemmer.

25 Unge No-Dig’ere afviklede deres årlige sociale arrangement i København den 28. oktober.
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.

DANVA
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
DANVA-paraplyen.
Ved DANVAs netværksseminar den 5. oktober 2016 var der mulighed for, at netværkene
foruden interne møder kunne få inspiration og redskaber til at få mere ud af møderne både i
netværkene, men også rundt om i vandselskaberne og virksomhederne.

Paradigme - Udbud af foringer
Udført i et samarbejde mellem DANVA, Dansk Byggeri (Rørtekniksektionen) og NoDig Infra.
Paradigmet for foringer er udsendt til alle medlemmer samt tilgængeligt på hjemmesiden. Vi
vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de involverede i arbejds- og styregruppen.

Ny hjemmeside
Der har i årets løb været arbejdet på en ny hjemmeside.
Hjemmesiden skal bl.a. :
- 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

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
5. Valg
6. Eventuelt.

Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for NoDig Infra for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Regnskab 2016
Indtægter
Medlemskontingenter
Konferenceindtægter
Kursusindtægter
Nettoomsætning i alt

kr. 356.900
kr. 161.522

kr. 36.000
kr. 554.422

Udgifter
Rejseudgifter
Konferenceomkostninger
Distributionsomkostninger i alt

kr. 14.722
kr. 117.516
kr. 132.238

Kontorart., tryk, porto m.v.
Revision
Administration
Bogholderi, IT m.v.
Bankomkostninger
ISST
Øvrige
Administrationsomkostninger i alt

kr. 11.141
kr. 24.150
kr. 330.125
kr. 26.067
kr. 5.573
kr. 22.332
kr. 10.333
kr. 429.721

Årets resultat

- kr. 7.537

Regnskab 2016
Balance
Aktiver
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital primo
Overført resultat
Gældforpligtigelser
Passiver i alt

kr. 76.402

kr. 120.705
kr. 197.107
kr. 170.444
- kr. 7.537
kr. 34.200
kr. 197.107

Budget 2017
Indtægter:
Kontingenter
Konferenceindtægter
Kursusindtægter
Annonceindtægter
Total

kr. 390.300
kr. 160.000
kr. 105.000
kr. 100.000
kr. 757.300

Budget 2017
Udgifter:
Konferenceomkostninger
Netværksprojekter
Rejseudgifter
Kontorart., tryk, porto m.v.
Revision
Administration
Bogholderi, IT m.v.
Bankomkostninger
ISST
Øvrige
Total

kr. 133.040
kr. 100.000
kr. 15.000
kr. 11.750
kr. 16.000
kr. 325.000
kr. 32.500
kr. 4.500
kr. 39.100
kr. 40.000
kr. 717.390

Budget 2017
Resultat:
Indtægter
Udgifter
Resultat

kr. 757.300
kr. 717.390
kr. 39.100

Kontingent 2017

Virksomhedsmedlemskab

kr. 3.000,-

Følgende personlige medlemskaber

kr. 1.100,-

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
5. Valg
6. Eventuelt.

Indkomne forslag
- Vedtægtsændringer

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: NoDig Infra
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune
§ 2. Formål
Foreningen NoDig Infra ønsker at støtte og fremme interessen, udbredelsen og brugen af opgravningsfrie
løsninger. Dette skal ske gennem medlemmernes interesse og lyst til at udvikle, følge og sprede information om
teknik, løsninger, bæredygtighed, standarder og vejledninger inden for opgravningsfri løsninger.
Foreningen vil initiere netværksgrupper, møder, kurser, foredrag og studiebesøg ind- og udenlands, for at fremme
og stimulere udvikling og oplysning om opgravningsfrie løsninger.
Foreningen vil etablere internationale samarbejder gennem ISST og dets medlemmer.
§ 3. Organisation
Foreningen NoDig Infra’s overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt
medlemsbevisskab. Alle virksomhedsmedlemmer såvel virksomheds- som personlige medlemmer er valgbare og
stemmeberettigede mens personlige medlemmer alene er valgbare. Der søges en bred repræsentation i
bestyrelsen, så den så vidt muligt består af ledningsejere, rådgivere, entreprenører m.fl. Der kan kun vælges en
repræsentant fra hvert firma/organisation til bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse (Forretningsudvalg) på 4 personer
• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Revisor og
suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages en måneds varsel pr. e-mail. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling
skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en tre uger før generalforsamlingen ved forslag om vedtægtsændringer skal disse udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt
§ 5. Foreningens NoDig Infra’s bestyrelse
Foreningen NoDig Infra’s daglige ledelse forestås af bestyrelsen - i daglig tale Forretningsudvalget (Jf. § 3).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling forum for
foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden. Formanden har ved stemmelighed 2 stemmer.
§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for
et år ad gangen. Der kan tegnes et personligt eller et virksomhedsmedlemskab. Et virksomhedsmedlemsskab
giver én stemme ved generalforsamlingen.
Et medlemskab af NoDig Infra giver automatisk medlemskab af ISST.
Det kræves dog, at medlemmet samtidig har et personligt eller virksomhedsmedlemskab af DANVA.

§ 7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen NoDig Infra søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for
offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4, dog kan indvarsling ske samtidigt med indkaldelse til
en ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal motiveres.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen NoDig Infra er kalenderåret.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål eller overføres til en ny
forening.
Foreningen NoDig Infra er stiftet den 01.01.2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
5. Valg
6. Eventuelt.

Valg
Forretningsudvalget (valgt for 2 år) består af:
Peder Bjerre Jakobsen, Per Aarsleff
Klaus Rosendal, Sweco
Kristian Friis, DANVA
Morten Aaby Nielsen, Rebild Forsyning
Der vælges hvert år:
2 suppleanter
1 revisor

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændringer
5. Valg
6. Eventuelt.

Eventuelt

Program
Torsdag 30. marts
09.00 Registrering og kaffe
10.00 Velkomst v/Morten Aaby Nielsen
10.10 Årsmøde – Generalforsamling
11.00 Korte oplæg fra de 10 interessenetværk – hvor langt er vi?
12.00 Frokost
13.00 Præsentation af den nye rapport og vejledning fra Norsk Vann "Smart ledningsfornyelse - bruk av NoDig-metoder"
v/Projektdirektør Espen Killingmo, Sweco Norge A/S
13.30 Hvordan kan vi skabe synergi i netværkene – bør nogle netværk eventuelt sammenlægges?
14.30 Egen tid/individuelle møder i netværkene
15.30 Kaffepause
16.00 Udfordringer ved arbejde i offentlige arealer v/Advokat Lasse Møller, LETT advokaterne
Vi skal helst være væk inden vi er kommet! Det ligner jo spaghetti Boulognes med alle de kabler, rør og ledninger vi møder!
Hvorfor skal vi selv betale for at flytte vores ledninger?
Vi sætter fokus på de udfordringer der møder os. Med lidt andre ord handler det om gæsteprincip, samgravning, LER, koordinering,
’Københavnermodellen’ m.m.
2 ’cases’ fra det virkelige liv - efterfulgt af debat
17.30 Afslutning på dagen
19.00 Middag

