REFERAT
Selskab Dansk Betonforening
Dato: 11, marts 2015
Sted: IDA, Kalvebod Brygge
Fremmødte: 14
Stemmeberettigede: 14

Velkomst

11-03-15
Jacob Hougaard Hansen/referent

Jørgen Schou bød velkommen til den ordinære
generalforsamling i Dansk Betonforening.
På opfordring af bestyrelsen blev Christian
Munch-Petersen, Emcon A/S valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent

Christian Munch-Petersen takkede for valget
og konstaterede at indkaldelsen var rettidig
udsendt og at øvrige formalia omkring afholdelse af generalforsamlingen var opfyldt, og at
generalforsamlingen dermed var lovlig og beslutningsdygtig.
Christian Munck-Petersen gav herefter ordet til
formanden for Dansk Betonforening, Jørgen
Schou, for præsentation af beretningen for
2014.

Jørgen Schou fremlagde centrale punkter af
årsberetningen for 2014. Der henvises til beretningen, der i sin helhed er knyttet som bilag
til dette referat.
Der var efterfølgende ingen spørgsmål til indholdet i fremlæggelsen – men følgende kommentarer fra Anette Berrig, Dansk Byggeri:
2. Årsberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab
til godkendelse og decharge

I forbindelse med præsentationen af det antal
personer, der deltager i IDA’s arrangementer,
ser det umiddelbart ud til at der er sket en
stigning i antallet af deltagere. Renses tallet
imidlertid for det antal medlemmer, der er deltagere i de udbudte webinarer, er der tale om
en markant nedgang i forhold til år 2013 i det
antal personer, der har fysisk fremmøde ved
IDA’s arrangementer.
Jørgen Schou var enig heri.
Der var ikke flere bemærkninger til årsberetningen, der herefter blev godkendt.
Svend Erik Gaardmand præsenterede det revi-
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v/kassereren

derede og godkendte årsregnskab for 2014 og
meddelte, at dette udviste et underskud på kr.
110.472,38 – et beløb der stort set svarer til
det budgetterede for året.
Der henvises til Regnskabet for 2014, der i sin
helhed er knyttet som bilag til dette referat.
Svend Erik Gaardmand meddelte, at Dansk
Betonforening fører en mere detaljeret bogføring med deraf øgede/ændrede konti i forhold
til IDA regnskabet. DBF gør dette af hensyn til
at opnå større direkte indsigt i centrale posters
omkostninger – men valget bevirker, at de to
regnskaber – bortset fra centrale nøgletal ikke er direkte sammenlignelige. Svend Erik
Gaardmand oplyste desuden, at der nu er indgået aftale med IDA om, at alle større faktura
skal forelægges kasseren til godkendelse inden
kontering.
Kritisk revisor, Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet roste Dansk Betonforening for et stort
og nyttigt engagement og støtte i det internationale arbejde.
Erik Stoklund Larsen roste endvidere foreningens initiativ med at igangsætte og videreudvikle udarbejdelse af en ny Betonhåndbog.
Der var ikke efterfølgende spørgsmål til regnskabet – hvorefter Christian Munch-Petersen
konstaterede, at regnskabet var godkendt og
bestyrelsen meddelt decharge.
Svend Erik Gaardmand præsenterede budgettet for 2015 og bemærkede hertil, at der forventes et overskud på kr. 75.000 – og at likviditeten ved året afslutning da vil være ca.
265.000 kr.

På spørgsmål fra Erik Stoklund Larsen, oplyste
Svend Erik Gaardmand, at der ikke var søgt
4. Fremtidigt arbejde og budget
IDA underskudsdækning i forbindelse med affor løbende år
holdelse af den internationale fib konference,
der afholdes 18.-20. maj 2015. Årsagen er, at
bestyrelsen har vurderet, at der er en meget
lille risiko for et betydende underskud – samt
at en underskudsdækning fra IDA ville betyde,
at 50% af et evt. overskud da skulle tilfalde
IDA.

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

Er behandlet under beretningen for år 2014.
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6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7. Valg af formand

Formanden var ikke på valg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor

10. Eventuelt

Der var genvalg af Carola Edvardsen, COWI
A/S.
Erik Stoklund Larsen blev genvalgt som kritisk
revisor.
Der var fra generalforsamlingen opfordring til,
at øge fokus på hvervning af unge medlemmer, og i den forbindelse vurdere om brug af
nye medier – eksempelvis Facebook – kunne
være aktuel. Det bør endvidere vurderes om
den nuværende IDA tilmeldingsprocedure kan
gøres mere fleksibel.
Der var ikke yderligere kommentarer, hvorefter
Christian Munch-Petersen erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat godkendt.
__________
Dato

____________________________
Referent
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