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Valg af dirigent

Forslag – Bjørn Nielsen, MOE 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 25. februar udsendes indkaldelse til generalforsamling med afholdelse den 26. marts 
2020 på Comwell H. C. Andersens Hotel i Odense.

På grund af Covid19 blev vi som bekendt nødt til lovformeligt at udskyde arrangementet, da 
det er at betragte som en force majeure situation, der sætter de gældende vedtægter ud af 
kraft midlertidigt.  

Vi havde en forhåbning om afholdelse af årsmødet/generalforsamlingen den 24. og 25. 
september samme sted.

Den 10. september blev dette arrangement aflyst og det blev meddelt, at der vil blive afholdt 
en virtuel generalforsamling senere.

Den 22. september udsendes indkaldelse til den virtuelle generalforsamling d.d. 



Dagens generalforsamling

Afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling

Advokatfirmaet Bech Bruun har udmeldt at en delvis elektronisk generalforsamling, hvorved 
forstås at deltagerne kan deltage elektronisk herunder stemme elektronisk, selvom de ikke 
deltager fysisk i selve generalforsamlingen, kan afholdes uden særskilt hjemmel i 
vedtægterne.

Stemmeafgivelse

Ved behov for afstemning ved dagens generalforsamling sker det ved fremsendelse af 
stemme på mail til tina@juul-consult.dk.  
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Formandens 
beretning for 
2019



Medlemsudvikling

I dag har vi 73* virksomhedsmedlemmer mod 76 i 2019

I dag har vi 101 personlige medlemmer mod 99 i 2019

* Fordeles med 32 (30) forsyningsselskaber, 9 (11) rådgivningsfirmaer, 22 (27) 
entreprenørvirksomheder, 8 (6) leverandører og 2 øvrige 
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Årsmøde 2019

Årsmødet blev afholdt den 28. – 29. marts på Gl. Avernæs
på Fyn med 41 deltagende medlemmer, der alle aktivt 
bidrog med input og ideer. 

Efter formandens beretning og gennemgang af 
vedtægterne, budget og fremtidige aktiviteter fortalte HRS 
(Hovedstadens Rekrutteringsservice) og EUC Sjælland, 
hvordan man ved hjælp af et tættere samarbejde med 
erhvervsskolerne kan få No-Dig løsninger på skoleskemaet.

Vi hørte om ”New developments and applications of Direct 
Pipe & E-Power Pipe” fra Tyskland, vi fik en god debat 
omkring spørgsmålet: ”Hvorfor rørsprænger vi så mange 
vandledninger – og hvorfor rørsprænger vi ikke 
kloakledninger i samme omfang?” BluKolding præsenterede 
det spændende projekt om Turbineledningen, og sidst men 
ikke mindst havde vi besøg af ISTT’s formand Jari Kaukonen 
fra Finland, som gav et indblik i en ny ISTT-strategiplan. 

Dag 2

Mariagerfjord Vand fortalte om deres erfaringer med 
Vakuumsystemer, hvorefter Assens Forsyning satte os ind i  
Klimatilpasningsprojektet – Den Blå-Grønne Bydel - inden 
der var mulighed for at deltage i en besigtigelse af projektet.



Organisation

Ekstraordinær generalforsamling den 27. maj 2019
- interesse for udvidelse af bestyrelse på ordinær generalforsamling 
- udvidelse fra 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer og fra 2 til 3 suppleanter

Bestyrelse (Forretningsudvalg) bestående af:

Formand, Morten Aaby Nielsen Vesthimmerlands Forsyning A/S
Dennis Aamund Vitek Danmark A/S
Mai-Britt Juel Nielsen EUC Sjælland
Bjørn Nielsen MOE A/S
Christian Lerche Klar Forsyning A/S
Jan Heldarskard Østergaard A/S

Suppleanter:
Erland Gai Per Aarsleff A/S
Loui Thomsen MOE A/S
Søren Kjær Østergaard A/S

Sekretær Tina Juul Madsen Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 5 møder i 2019 (februar, marts, maj, 
september og november)



Efteruddannelse

22 kursister deltog i 2019 på det årlige No-dig 
projektlederkursus, som denne gang blev afholdt på 
Rørcentret (Teknologisk Institut) over 2 dage. 

Kursisternes tilbagemeldinger er igen meget positive og 
samstemmende lyder det bl.a.:

- Høj faglighed og engagement fra indlægsholderne
- Gode cases fra det virkelige liv
- Stor styrke at kurset henvender sig til både rådgivere, 
entreprenører og ledningsejere. 

Uddannelsesnetværket har ansvaret for planlægning og 
gennemførelse af No-Dig kursusforløb – desværre er 
årets kursus netop blevet aflyst pga. Corona-situationen.



Samarbejde med EUC Sjælland

Som led i en klar strategi om at få No Dig branchen tættere på uddannelsesinstitutionerne 
har NoDig Infra indgået samarbejde med kloakuddannelsen hos Erhvervsuddannelsescenter 
Sjælland. Partnerskabet er første skridt i ambitionerne om at få no-dig på kursuslisten som 
AMU-fag på erhvervsskolerne. 

Opfølgning og videreudvikling af ’praktisk no-digger’ kursusforløb pågår med henblik på at 
færdiggøre kursusmaterialet, så det kan godkendes som et AMU-kursusforløb i samarbejde 
med EUC Sjælland, en række medlemsvirksomheder (entreprenører og producenter) og HRS 
(Hovedstadens Rekrutterings Service). 

Der blev afholdt en praktisk dag hos EUC Køge mandag den 11. november 2019 med 5 
stationer- TV-inspektion, Styret underboring, Rørsprængning, Strømpeforing og 
Rørmaterialer. Disse stationer var bemandet og præsenteret af 6 medlemsvirksomheder. 
Kursisterne fik Hand-on fremvisning af grej og blev introduceret til forskellige metoder. I alt 
deltog ca. 100 kursister i løbet af dagen.



Skandinavisk samarbejde
3 fra bestyrelsen deltog i et 
møde med SSTT i forbindelse 
med deres årsmøde i 
Gøteborg den 21. maj. På 
dette møde diskuterede man 
bl.a. et nordisk samarbejde 
og hvordan et sådan 
eventuelt skal struktureres.



Aktiv deltagelse i ISTT og 
studietur til Firenze 

ISTT ’s 37rd International No-Dig 
Conference and Exhibition blev afholdt i 
Toscana’s hovedstad, Firenze fra 30. 
september til 2. oktober og er 
mødestedet for hele branchen med et 
omfattende program af tekniske 
sessioner, præsentation af de nyeste 
teknologier og produkter – og ikke 
mindst en unik mulighed for at 
netværke med kolleger fra hele verden.

Fra Danmark bestod delegationen af 31 
personer og på konferencen var 
Danmark repræsenteret med 2 indlæg 
fra COWI og BluKolding.

NoDig Infra deltager aktivt i det 
internationale samarbejde, hvor 
formand Morten Aaby Nielsen og 
næstformand Christian Lerche deltog i 
ISTT board meeting i Firenze forud for 
selve konferencen.



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



Netværk, 
relationer 

og 
samarbejde

NoDig Infra ønsker at skabe plads til netværk. Foreningen vil 
facilitere de netværk, som der er behov for eller ønske om –
dette gennem praktisk bistand, lokalebooking, økonomi m.v.  

NoDig Infra vil arrangere relevante temamøder, arrangere site-
visit og tilbyde deltagelse i studieture såvel nationalt som 
internationalt.

NoDig Infra’s årsmøde skal danne rammen for en årlig 
konference med et interessant og inspirerende 
konferenceprogram.

NoDig Infra vil deltage aktivt internationalt ved deltagelse i 
ISTT’s boardmeetings, og som medlem i nedsatte komiteer 
samt gennem samarbejder med SSTT. 



Uddannelse, 
videndeling, 
udvikling og 
tiltrækning 
af unge til 
branchen

NoDig Infra vil tilbyde uddannelse til projektledere med et årligt 
NoDig-kursus. Deltagerne ønskes tilbudt en opfølgnings-/erfadag.

NoDig Infra vil gennem hjemmeside, DanskVand og andre relevante 
medier herunder de sociale medier sikre videndeling til branchen.

NoDig Infra ønsker fortsat at være foreningen med det faglige
fundament for Nodig-branchen. Dette med  fokus på udvikling og 
synliggørelse af den viden og de metoder, som branchen tilbyder. 

NoDig Infra vil sikre muligheden for at tiltrække unge til branchen 
gennem deltagelse i uddannelsesudvikling, gennemførelse af 
”Praktisk No-Digger dag” m.v.



Samspillet 
mellem 

parterne  
-

bygherre, 
rådgiver, 

entreprenør 
og producent

NoDig Infra vil søge dialog med 
relevante kontrolordninger for at 
afdække mulige samarbejdsrelationer

Nodig Infra vil være forum for udvikling 
af løsninger med fokus på én branche -
flere aktører. 

NoDig Infra vil understøtte arbejdet med 
udvikling af nye samarbejdsformer samt 
udbredelse af eksisterende.



Synliggørelse i 
branchen 

gennem grøn 
faglig profil og 
verdensmålene

NoDig Infra vil synliggøre 
branchens potentiale i forhold til 
bæredygtighed og en grøn profil. 

NoDig Infra vil være en 
bidragsyder til FN’s verdensmål



Markedsføring

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

8 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på hjemmesiden i 2019.

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 2019, 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 2019 samt af resultatet 
af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.



Regnskab 2019
Indtægter Regnskab 2018
Medlemskontingenter kr. 330.450 (337.020)
Konferenceindtægter kr. 192.461 (96.160)
Kursusindtægter kr. 118.300 (170.500)
Nettoomsætning i alt kr. 641.211 (603.680)

Andre indtægter (annonce) kr. 40.000 (30.000)

Udgifter
Distributionsomkostninger i alt kr. 123.876 (68.211)
(Kurser, konference m.v.)

Administrationsomkostninger i alt kr. 432.869 (412.268)
(kontor, administration, porto, ISTT)

Årets resultat kr. 124.467 (153.191)



Regnskab 2019
Balance

Aktiver
Tilgodehavender kr.   72.837
Likvide beholdninger kr. 431.045
Aktiver i alt kr. 503.882

Passiver
Egenkapital primo kr. 359.256
Overført resultat kr. 124.467
Gældforpligtigelser kr.   20.159
Passiver i alt kr. 503.882



Budget 2020

Indtægter:
Kontingenter kr. 347.500
Konferenceindtægter kr. 160.000
Kursusindtægter kr. 128.300
Annonceindtægter kr.   40.000
Total kr. 675.800



Budget 2020

Udgifter:
Konference-/kursusomkostninger kr. 160.706
Netværksprojekter kr.   75.000
Rejseudgifter kr.   35.000
Kontorart., tryk, porto m.v. kr.     6.750
Revision kr.   16.000
Administration kr. 320.000
Bogholderi, IT m.v. kr.   18.700
Bankomkostninger kr.     4.500 
ISST kr.   40.000
Øvrige kr.   10.000
Total kr. 686.656



Budget 2020

Resultat:

Indtægter kr. 675.800
Udgifter kr. 686.656
Resultat kr.   10.856

Forventning til resultat 2020 er et mindre underskud



Kontingent 2020

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

Bjørn M. Nielsen, MOE A/S

Jan Heldarskard, tidligere Østergaard 
A/S

Dennis og Bjørn modtager genvalg

Øvrige kandidater til valget til 
Forretningsudvalget:

• Erland Gai, Per Aarsleff A/S
• Øvrige ??



Valg

Der vælges hvert år desuden:

3 suppleanter
1 revisor

Kandidater:
- Loui Thomsen, MOE A/S
- Søren Kjær, Østergaard A/S
- Øvrige ??

Bestyrelsen foreslår EY som revisor
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Eventuelt


