
ÅRSBERETNING 2019
DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

fordi vedligehold er mennesker

Dit netværk til viden 
om vedligehold





Beretning 2019
Som en del af strategien for DDV, ville vi i 2019 tilbyde flere gratis arrangementer for vores medlemmer. Det mål blev godt 
opfyldt i årets løb ved 6 spændende temamøder, hvor vi var på besøg hos foreningens medemmer for at høre mere om 
bla. automation og robotter, Asset Management for praktikere mv. Desuden deltog vi i to eksterne konferencer; Servitizati-
on, samt EX-forums konference, der har fokus på inspektion og vedligehold af elektriske installationer.

2019 var også året, hvor DDV påbegyndte arbejdet med bogen ”Vedligehold, Asset Maintenance Management, 5. udga-
ve”. En bog, tidligere formand og nuværende præsidiemedlem Svend Aage West, overdrog til DDV i 2018.

Strategi 2019-2021
Vi har valgt at arbejde med Branding og Kommunikation i 2019. DDV skal på landkortet for at bibeholde medlemmer men 
også for at tiltrække nye og interessante samarbejdspartnere.

Hjemmesiden er blevet re-esignet og har får et mere moderne look. Hjemmesiden er gjort responsiv, så den tilpasser sig 
forskellige platforme. Desuden ønsker vi at udvikle platformen på de sociale medier, således vi kan tiltrække opmærksom-
hed den vej fra. Øvrige punkter fra Strateginotatet udarbejdet ifm strategimødet 2017 bibeholdes.

VISION
Danmarks primære omdrejningspunkt til

driftsoptimering gennem vedligehold

MISSION
DDV bygger netværk, der øger organisationers mulighed for driftsoptimering

- ved at facilitere og inspirere til anvendelse af Best Pratice metoder og -processer
- ved at deltage i national og international udvikling inden for vedligehold, optimering og drift.

MEDLEMMERNE

BRANDING OG KOMMUNIKATION

NETVÆRK

SAMAREBJDE  
med uddannel-

sesinstituati-
oner

ARRANGEMEN-
TER

SAMARBEJDE 
med interesse-
organisationer



De faglige netværk
Der har været 5 aktive netværk i 2019, hvilket er det samme antal som i 2018. Antallet af deltagere til møderne er ste-
get, så der er stadig interesse for de aktive netværk. I løbet af 2019 blev der afholdt 12 møder med deltagelse af ialt 267 
personer.

Følgende netværk har været aktive i 2019:

• Asset Management for praktikere

• El-netværket

• Ledelsesnetværket

• Maintenance Excellence

• SAP-PM

Aktiviteter
2019 havde næsten samme niveau som året tidligere idet 368 personer valgte at deltage i et eller flere af de ialt 22 arran-
gementer. 

Samarbejder
Uddannelsesinstitutioner

DDV kommer stadig rundt på maskin-
mesterskolerne og får studerende ind 
som medlemmer.

 
Interesseorganisationer og øvrige

DDV har stadig stor glæde af samar-
bejdet med Maskinmestrenes For-
ening, hvilket også har været gælden-
de for 2019.

 
DDV har også fortsat et godt sam-
arbejde med Brancheforeningen 
Elektroteknik & Automatik (tidligere 
Repamotor) omkring sekretariatsbi-
stand og arrangementer.



Medlemmerne
Netto har DDV mistet 24 firmamedlemskaber og 14 personlige i 2019. Medlemstallet er på 866 plus 138 studerende. De 
866 medlemmer er fordelt på 221 virksomheder og 113 personlige medlemskaber.

Tilgangen af nye virksomheder i 2019 var på 11 samt 13 nye personlige medlemskaber.  
Hjertelig velkommen til alle.

Økonomi 
Hovedtallene for 2019 er:

 Budget 2019 Estimat 2019       Realiseret 2019

Indtægter 2.360.000 2.380.000  2.260.880

Udgifter 2.350.000 2.415.000  2.180.263

Resultat 10.000 - 35.000  80.617

Den Danske Vedligeholdsforening
Bestyrelse

Allan Pedersen (formand) Jesper Pedersen (næstformand)  
 Siemens Gamesa Renewable Energy K/S 

Tommy Gudmann (intern revisor)  Bjarke Schrøder 
GEA Process Engineering A/S Novo Nordisk A/S

Christian Storm Mette Nyhus 
Nordic Sugar A/S  ITW Chem. Products Scandinavia

Peter Vangsø Jeberg  René Bøge Jensen 
Energinet A/S  A/S Storebælt 

Klaus Toft  
Arla Foods AmbA

Præsidium

Finn Falkenberg Andersen (formand) Christian Bruun   Lars Have Hansen 
 Det Kgl. Bibliotek   Maskinmestrenes Forening

Michael Vaag John Hansen   Svend Aage West   
DSB Vedligehold A/S Pensionist    Pensionist

Hans Overgaard Steen Schrøder 
Pensionist Pensionist     

  
 



Sekretariat
Den Danske Vedligeholdsforening Tlf. 7591 4455 
Købmagergade 86 E-mail ddv@ddv.org 
7000 Fredericia www.ddv.org

Konferencer, seminarer og temamøder i 2019
01.29 Temamøde - Robotter Gibotech

02.05  Workshop - EN50110-1, Aarhus

02.28  Workshop - EN50110-1, Ringsted 

03.06  Kursus Anvendelse af installationsbekendtgørelsen, Ringsted

03.12  Workshop - EN50110-1, Fredericia

03.20  Temamøder - Repamotor

03.28  Workshop - EN50110-1, Aalborg

04.04  Webinar - Gennemgang af EN50110-1

04.08  Workshop - CoolPartners nr 1

04.09  Kursus Anvendelse af installationsbekendtgørelsen, Fredericia

05.02 Kursus El-dimensioneringskursus AAMS

05.07  Temamøde - EX Forum

05.14.-15 +

06.11.-12  Styrk dine faglige kompetencer

05.16  Webinar - Metoder til beregning af lysbueenergi

05.29  Kursus El-dimensioneringskursus AAMS-Brian Thøgersen

06.04  Temamøde - Servitization MMF

06.04  Webinar - Maskiner DSEN 60204 og lovgivningen

06.13  Temamøde - DIS_Asset Management

06.20  Workshop - CoolPartners nr 3

09.19  Kursus - ATEX

10.08 Temamøde - AM hos Færch Plast

10.24 Kursus - beskyttelse af den elektriske installation

Udstillet på messer
28.-29.11 MESSE: Ajour 2019 



Nye medlemskaber i 2019
Stena Recycling A/S

Halsnæs Spildevand A/S

Grundfos A/S

CBRE

Tvilum A/S

AffaldVarme Aarhus

Banedanmark

Velux A/S

Kamstrup A/S

Labcon Engineering

Hexastate CBM Solutions



Budget 2020 samt Budget 2021





Registreret revisionsanpartsselskab
Karetmagervej 11, 2. th.
DK-7000 Fredericia
Telefon 75 92 35 00

E-mail revifred@revifred.dk
Web www.revifred.dk
CVR-nr. 32 34 88 31

revisions 
KONTORET
FREDERICIA-VEJLE
Godkendt revisionsanpartsselskab

DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING 
Købmagergade 86, 2. 

7000 Fredericia 

CVR-nr. 11 77 06 49 

Årsregnskab 2019 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Den Danske Vedligeholdsforening. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med valgt regnskabspraksis. 

Efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Fredericia, den 17. februar 2020 

Bestyrelse 

Allan Pedersen 
Formand 

Kritiske revisorers erklæring 

John C. Mikkelsen 

Intern revisor erklæring 

Tommy Gudmann 

Ole Brok Møller 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af 
foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vor konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med den valgte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrug-
erne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-
information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
føre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Fredericia, den 17. februar 2020 

Revisionskontoret Fredericia-Vejle 

Godkendt Revisionsanpartsselskab 

CVR-nr. 32 34 88 31 

Kasper To eg rd Winkler 

Statsautoris et revisor 

MNE-nr. mne34083 

Hft revisions KONTO RET FREDERICIA-VEJ LE
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING for 2019 er aflagt i overensstemmelse med 
foreningens vedtægter samt nedenstående regnskabspraksis. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes  
værdiregule- ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem 
kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 
Indtægter 
Indtægter medtages i det år, de vedrører. 

Omkostninger 
Omkostninger er periodiseret, således at de omfatter regnskabsåret. 

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kurs-
gevinster og -tab vedrørende værdipapirer. 
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Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkost-
ninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 
restværdier: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-10  år 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende op-
gøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for vari-
abelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 Note  2019  
kr. 

2018 
kr. 

Kontingenter 1.705.951 1.659.754
Konferenceafgifter 409.767 572.262
Kompendie- og analysesalg mv. 10.118 16.287
Repamotor 40.168 57.002
Finansielle indtægter 2 94.876 700

Indtægter i alt  2.260.880 2.306.005 

Webside -68.158 -9.776 
PR – reklame -81.267 -52.568 

Projekter -149.425 -62.344

Konferenceomkostninger -220.025 -422.940 
Netværk og gratis arrangementer -83.833 -21.000 
Internationalt samarbejde -15.984 -33.349 
Lønomkostninger -1.280.109 -1.243.914 
Kontorhold -108.561 -115.113 
Konsulenter -38.387 -34.183 
IT og nyanskaffelser -25.173 -24.373 
Husleje, varme m.v. -96.912 -96.060 
Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv. 1 -50.139 -49.123 
Kurser, messer og rejser -67.806 -41.351 
Revisions og regnskabsmæssig assistance -40.000 -41.950 
Finansielle omkostninger 3 -3.909 -28.197 

Omkostninger -2.030.838 -2.151.553

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0  -40.933 

Årets resultat 80.617  51.175 
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Balance 31. december 

 Note  2019  
kr. 

2018 
kr. 

Aktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0  0 

Materielle anlægsaktiver 4 0 0 

Deposita 7.368  7.368 

Finansielle anlægsaktiver 7.368 7.368 

Anlægsaktiver i alt 7.368  7.368 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.438  23.398 
Andre tilgodehavender 5 37.218 31.956 
Periodeafgrænsningsposter 7.250  0 

Tilgodehavender 75.906 55.394 

Værdipapirer 6 1.107.871 713.150 

Likvide beholdninger 238.530  529.867 

Omsætningsaktiver 1.422.307  1.298.411 

Aktiver i alt 1.429.675  1.305.779 
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Balance 31. december 

 Note  2019  
kr. 

2018 
kr. 

Passiver 

Egenkapital 7 952.078 871.461 

Leverandør af varer og tjenesteydelser 50.452  42.079 
Anden gæld 8 178.616  193.359 
Forudbetalte kontingenter 248.529 198.880 

Kortfristede gældsforpligtelser 477.597 434.318 

Gældsforpligtelser i alt 477.597  434.318 

Passiver i alt 1.429.675  1.305.779 

Eventualposter mv. 9 
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Noter 

2019  
kr. 

2018  
kr.  

1 Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv. 

Møder og repræsentation 24.704 15.611 
Bestyrelse 561 30.845 
Strategimøde 2020 21.710 0 
Generalforsamling 3.164 2.667 

50.139  49.123  

2 Finansielle indtægter 

Kursgevinster værdipapirer 94.476 0  
Rykkergebyrer 400 700  

94.876  700  

3 Finansielle omkostninger 

Kursregulering, investeringsforeningsbevis 0 23.404  
Gebyr og stempelprovision 390 1.206  
Online banking gebyr 3.519 3.587  

3.909  28.197  
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Noter 

4 Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og Inventar 

Kostpris 1. januar 2019 514.407  
Kostpris 31. december 2019 514.407  

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019 514.407  
Årets afskrivninger 0  
Ned- og afskrivninger 31. december 2019 514.407  

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 0  

2019  
kr. 

2018  
kr.  

5 Andre tilgodehavender 

Lønrefusion 12.038 14.535  
Momstilgodehavende  7.719 0 
Udbytteskat 2016 og 2017 17.461 17.461  

37.218  31.996  

6 Værdipapirer 

PFA Invest Balance aktier 6.866 stk. (4.836 stk.) 788.903 519.386  
Sydinvest balanceret 2.833 stk. (1.990 stk.) 318.968 193.764  

1.107.871  713.150  

7 Egenkapital 

Saldo primo 871.461 820.286  
Årets resultat 80.617 51.175  

952.078  871.461  
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Noter 

2019  
kr. 

2018  
kr. 

8 Anden gæld 

Merværdiafgift m.v. 0 31.999 
A-skat 35.473 33.232 
Feriepengeforpligtelse 143.143 128.128 

178.616  193.359  

9 Eventualposter mv. 

Foreningen har indgået lejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Leje i 
opsigelsesperioden udgør t.kr. 48. 
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