Referat fra ordinære generalforsamling i Dansk Betonforening, afholdt
onsdag den 11. marts 2009 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
På opfordring fra bestyrelsen blev Niels Nielsen, Dansk Byggeri valgt som dirigent.
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. Niels Nielsen gav herefter
ordet til Erik Stoklund Larsen for fremlæggelse af beretning for år 2008.
2. Årsberetning
Erik Stoklund Larsen kunne med glæde konstatere, at 2008 havde været et særdeles
aktivt og godt år for Dansk Betonforening og fremhævede bl.a at antallet af deltagere
ved foreningens fagtekniske arrangementer var steget fra 680 til 985 – en stigning i
mødedeltagere på ca. 30%. I år 2008 var det desuden lykkedes at øge antallet af
juniormedlemmer fra 35 til 69. Bestyrelsen vil naturligvis vedvarende arbejde for at
fastholde denne positive udvikling for hvervning af juniormedlemmer – ligesom der
fortsat vil blive iværksat initiativer med det formål at øge foreningens mangeartede
medlemsskare.
Erik Stoklund Larsen fremhævede centrale aktiviteter i foreningens arbejde i år 2008
og bemærkede endvidere, at det var særdeles positivt at konstatere, at Dansk Betonforening har opnået højeste score i IDA´s helårsevaluering af ”Rammeaftaler 2008
mellem fagtekniske selskaber”. Erik Stoklund Larsen takkede de mange personer
der yder en stor indsats for foreningen – herunder deltagere i det nordisk samarbejde
samt fib/IABSE og bemærkede at det flotte evalueringsresultat var et resultat af
denne samlede indsats.
Årsberetningen for år 2008 er i sin helhed vedlagt dette referat – hvortil der henvises. Der var efterfølgende ikke spørgsmål til årsberetningen for år 2008 – der herefter blev taget til efterretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
Regnskab for år 2008 blev præsenteret, og Erik Stoklund Larsen bemærkede at regnskabet udviste et realiseret underskud på kr. 84.294,88. Der var i budgettet for år
2008 budgetteret med et resultat på kr. 0,00. Erik Stoklund Larsen forklarede, at underskuddet primært var forårsaget af budgetoverskridelse på følgende to poster; bladet ”Beton” samt underskud i forbindelse med Betonreparationsdagen.
Omkostningerne til bladet ”Beton” blev større end budgetteret – idet der ekstraordinært i 2008 blev afholdt udgifter til det særnummer af bladet, der blev udgivet i
februar 2009 i forbindelse med foreningens deltagelse i Betonevent 2009.
Underskuddet ved Betonreparationsdagen i år 2008 blevet markant større end
budgetteret – paradoksalt nok - som følge af at interessen og deltagerantallet blev
betydeligt større end forventet. Underskuddet opstår som følge af, at bestyrelsen i
forbindelse med dette møde havde valgt at uddele - én i forhold til mødets tema –
særdeles relevant publikation fra Dansk Standard.
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Erik Stoklund Larsen meddelte, at Dansk Betonforenings formue pr 31. december
2008 udgjorde kr. 275.053,91.
Niels Nielsen meddelte, i egenskab af foreningens kritiske revisor, at regnskabet var
revideret og at denne revision ikke havde givet anledning til anmærkninger i regnskabet.
Der var efterfølgende ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet der herefter
blev godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.
Regnskabet og budget for år 2008 fremgår af bilagene til dette referat.
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
Budget 2009:
Budgettet for år 2009 udviser en balance for indtægter og udgifter på kr. 1.065.000.
I budgettet indgår ikke de udgifter der vil være forbundet med en evt. igangsættelse
af arbejdet med en ny betonbog. Bestyrelsen har tidligere – og med accept fra IDA –
budgetteret denne post til kr. 200.000. Dette beløb vil være det tilskud Dansk Betonforening i alt forventer at afsætte som tilskud til dette arbejde. Igangsættes arbejdet i
indeværende år, kan det derfor betyde at regnskabet for året vil udvise et ekstraordinært underskud på kr. 200.000 – og en tilsvarende reduktion af foreningens formue.
Der var på generalforsamlingen accept af dette forhold og bestyrelsen blev bemyndiget til at igangsætte arbejdet med betonbogen såfremt dette skulle blive aktuelt.
Der var efterfølgende ikke kommentarer eller spørgsmål til budgettet hvorefter Niels
Nielsen kunne konstatere, at bestyrelsens forventede dispositioner for år 2009 var
godkendt af generalforsamlingen.
Budgettet for år 2009 er i sin helhed vedlagt dette referat som bilag hvortil der
henvises.
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
Detaljeret beretning om foreningens fagtekniske arbejde fremgår i sin helhed af
beretningen – hvortil der henvises.
6. Indkomne forslag
Niels Nielsen meddelte, at der fra bestyrelsen var indkommet følgende forslag:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for bladet ”Beton” - med virkning fra år 2010 hæves fra kr. 115,00 til kr. 135,00.
Erik Stoklund Larsen og Anette Berrig, Dansk Byggeri og formand for redaktionsgruppen begrundede behovet for kontingentændringer med et forventeligt stigende
behov for særnumre i fremtiden; et kommende behov for ændringer i det redaktionelle layout samt øget fokusering på arbejdet med at skaffe flere abonnenter og
dermed – på sigt – flere annonceindtægter.
Niels Nielsen kunne efterfølgende konstatere, at der ikke var spørgsmål eller
kommentarer til det fremsatte forslag der herefter blev vedtaget.
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7.Valg af formand (ikke på valg i år)
Formanden var ikke på valg.
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen på valg i år)
Der var ikke valg af bestyrelsesmedlemmer.
Mod sædvane var der ikke bestyrelsesmedlemmer på valg. Niels Nielsen meddelte, at
årsagen hertil er begrundet i at valgperioden tidligere er ændret, således at
bestyrelsesmedlemmer nu kan sidde 2 gange 3 år mod tidligere 3 gange 2 år – i
begge tilfælde i alt 6 år.
9. Valg af kritisk revisor
På opfordring fra bestyrelsen blev Niels Nielsen, Dansk Byggeri genvalgt til
foreningens kritiske revisor. Niels Nielsen takkede for valget.
10. Eventuelt
Der var ikke emner til behandling under dette punkt.
Niels Nielsen kunne herefter konstatere at dagsordenen var udtømt og gav herefter
ordet til Erik Stoklund Larsen.
Afslutning
Erik Stoklund Larsen takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen,
takkede for fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Niels Nielsen
Dirigent

Bilag: Beretning for år 2008, Årsregnskab/budget for år 2008, Budget for år 2009.
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