Referat fra generalforsamling i Dansk Betonforening, afholdt onsdag den 7. marts
2007 kl. 17:00-18:00, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Velkomst
Erik Stoklund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen i Dansk Betonforening.
1. Valg af dirigent
Som dirigent valgte generalforsamlingen Niels Nielsen, Dansk Byggeri. Niels Nielsen takkede
for valget, og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i
henhold til vedtægternes bestemmelse og at generalforsamlingen dermed var lovlig og beslutningsdygtig.
2 Beretning om arbejdet i Dansk Betonforening
Erik Stoklund Larsen fremlagde centrale punkter af beretningen for foreningens arbejde i år
2006. Beretningen er i sin helhed vedlagt dette referat som bilag hvortil der henvises for supplerende information.
Niels Nielsen takkede ESL for beretningen og efterlyste spørgsmål til fremlæggelsen og indholdet af foreningens beretning.
Der var ikke spørgsmål til beretningen der efterfølgende blev godkendt.
3 Forelæggelse af regnskab for 2006 til godkendelse og decharge
Per Goltermann, BYG/DTU gennemgik foreningens årsregnskab for år 2006 og kunne konstatere, at året blev afsluttet med et underskud på kr. 32.063 mod et budgetteret underskud på kr.
54.000.
Regnskabet for år 2006 er sin helhed vedhæftet dette referat som bilag hvortil der henvises.
Der var efterfølgende ikke kommentarer til regnskabet, og Niels Nielsen kunne konstatere at
regnskabet var godkendt og kunne på denne baggrund meddele decharge til bestyrelsen.
4 Fremtidigt arbejde og budget for 2007
Per Goltermann præsenterede bestyrelsens forslag til budget for indeværende år og kunne
meddele, at resultatet forventes at blive et underskud på kr. 204.000. Størrelsen af det budgetterede underskud er i betydelig grad påvirket af øgede udgifter i forbindelse med markering af
foreningens 60 års jubilæum i indeværende år.
Der var efterfølgende ingen kommentarer til budgettet for år 2007 der herefter blev godkendt.
5 Beretning om arbejdet i IDA´s fagtekniske organer.
ESL præsenterede IDA´s beretning vedrørende de fagtekniske organer herunder IDA´s planer
for de nye krav til fagtekniske selskab. Dette indebærer bl.a. at de fagtekniske foreninger der
er tilknyttet IDA fremover højst må have en egenkapital på. kr. 300.000.
ESL meddelte i forbindelse hermed, at bestyrelsen vil følge udvikling nøje og i det fornødne omfang disponere således, at Dansk Betonforenings interesser tilgodeses bedst muligt..
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til fremlæggelse af beretningen. Beretningen findes
på IDA´s hjemmeside hvortil der henvises.

6 Indkomne forslag
Niels Nielsen meddelte, at bestyrelsen havde stillet følgende to forslag til behandling:
 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at indgå
forhandlinger med den nye betonorganisation Dansk Beton ( Under Dansk Byggeri ) om
en ændring af samarbejdsaftalen om udgivelse af bladet ”Dansk Beton”.
 Endvidere foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse
til at forhøje kontingentbetalingen, der går til bladet Dansk Beton, med op til 15%.
Erik Stoklund Larsen forklarede, at spørgsmålene er opstået i forbindelse med dannelse af den
nye faglige brancheforening – ”Dansk Beton” under Dansk Byggeri. Brancheforeningen ”Dansk
Beton” består af en sammenslutning af Dansk Betonindustriforening, Dansk Fabriksbetonforening samt Betonelement Foreningen.
For så vidt angår spørgsmål ét meddelte Erik Stoklund, at det i forbindelse med de kommende
forhandlinger med den nye organisation kan indebære at forankringen af bladet Dansk Beton
sker et andet sted.
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til dette forslag hvor Niels Nielsen kunne konstatere
at bestyrelsen er bemyndiget til at indgå forhandlinger med organisationen Dansk Beton om en
ændring af samarbejdsaftalen om udgivelse af bladet ”Dansk Beton”.
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje kontingentbetalingen, der går til bladet Dansk Beton, med op til 15%. Flere medlemmer var imod at en sådan
bemyndigelse var baseret på en procentvis regulering og ønskede reguleringen udtrykt i kroner. Dette ønske blev efterkommet og der var enighed om, at give bestyrelsen bemyndigelse til
at hæve abonnementet på bladet ”Dansk Beton” med op til 15 kr. under forudsætning af at
omstændighederne tilsiger dette.
7 Valg af formand
På forslag fra bestyrelsen blev Erik Stoklund Larsen, Cowi A/S genvalgt som formand for foreningen. Erik Stoklund Larsen takkede for valget.
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg.:
Jørgen Schou,
Ewa P. Nielsen,
På opfordring fra bestyrelsen blev begge kandidater genvalgt il bestyrelsen.
Til nyvalg til bestyrelsen var opstillet Anette Berrig, Dansk Byggeri. Bestyrelsen foreslog nyvalg
af Anette Berrig. Der var ikke opstillet andre kandidater så Niels Nielsen kunne konstatere, at
Anette Berrig var valgt som nyt medlem i bestyrelsen.
9 Valg af kristisk revisor
På opfordring fra bestyrelsen blev Niels Nielsen, Dansk Byggeri genvalgt som foreningens kritiske revisor. Niels Nielsen takkede for valget.

Eventuelt
Der var ingen emner til behandling under eventuelt.
Afslutning
Erik Stoklund Larsen takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen, takkede
for fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Niels Nielsen
Dirigent
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