
 

 

Referat fra Generalforsamlingen 2020 

Den 24. juni 2020, kl. 13.00 

Afholdt online grundet regeringens retningslinjer ifm. CoVID-19. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020,  
herunder fastsættelse af kontingenter for næste år 

6. Valg af formand (Allan Pedersen modtager genvalg) 

7. Valg til bestyrelse (Bjarke Schrøder, Jesper Pedersen, Tommy Gudmann - modtager 
genvalg) 

8. Valg af kritiske revisorer (John C. Mikkelsen og Ole Brok Møller - modtager genvalg) 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

Deltagere: Der deltog 21 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 
Formanden for DDV Allan Pedersen bød velkommen.  

Grundet CoVID-19 situationen i Danmark har DDV valgt at afholde generalforsamlingen online.  

 

Det var bestyrelses forslag, at Svend Aage West fra Præsidiet blev generalforsamlingens dirigent. 

Der var ikke andre forslag, så Svend Aage West blev valgt. 

Svend Aage West konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt 

indkaldt med 4 ugers varsel. Indkaldelsen var sket via nyhedsmail til medlemmerne 27. maj 2020. 

 

Trods regering og CoVID-19 kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for lovlig og 

beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet videre til formanden Allan Pedersen for DDV. 



 

 

 

 

 

2. Formandens beretning 
I den mundtlige beretning, der tog udgangspunkt i den trykte årsberetning, kommenterede 

formanden følgende punkter: 

 

I 2019 har der været en god aktivitet i de 5 aktive netværk, hvor 267 var med til de i alt 12 møder. 

De aktive netværk er: 

• Asset Management for praktikere 

• El-netværket 

• Ledelsesnetværket 

• Maintenance Excellence 

• SAP-PM 

Tak til de enkelte netværks facilitatorer. 

 

På arrangementssiden deltog 368 til de i alt 22 arrangementer – temamøder, konferencer, kurser 

og Ajour. De to konferencer var i samarbejde med EX Forum og Maskinmestrenes Forening, tak 

for samarbejdet.  

 

Samarbejder 
Optimering 

I 2019 udkom Optimering som et årsmagasin i maj måned. 

Tak til Maskinmestrenes Forening for et godt samarbejde. 

 

Bogen Vedligehold 

Endnu en gang tak til Svend Aage West for overdragelsen af bogen. Bogen blev færdiggjort i 2019 

men udkom først i januar 2020. Tak til gruppen omkring revidering af bogen. 

 

Uddannelsesinstitutioner 

DDV besøger fortsat maskinmesterskolerne og ser studerende melde sig ind i foreningen. 

Desuden har vi besøgt Aalborg Universitet en enkelt gang for at fortælle om vedligehold/Asset 

Management. 

 



 

 

Interesseorganisationer og øvrige 

DDV har stadig stor glæde af samarbejdet med Maskinmestrenes Forening, hvilket også har været 

gældende for 2019.  

DDV har også fortsat et godt samarbejde med Elektroteknik & Automatik omkring 

sekretariatsbistand og arrangementer. 

 

Medlemmer 

Netto var der med udgangen af 2019 24 firmamedlemskaber og 14 personlige medlemskaber 

færre.  

DDV har med udgangen af 2019 866 personer fordelt på: 

221 firmamedlemskaber 

113 personlige medlemskaber 

 

Desuden har 138 studerende meldt sig ind i DDV. 

 

Strategi 

På strategimøde 31. oktober 2019 blev strategien opdateret. 

DDV har fortsat særligt fokus på: 
• Branding af DDV 

Opdateret hjemmeside, der nu er mulig at se på diverse devises. 

DDV er blevet meget mere aktive på de sociale medier. 

• FORMÅL 

At øge kendskab til DDV og derigennem udbrede visionen om at være Danmarks primære 

omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse 
Foreningens interne revisor Tommy Gudmann gennemgik årsregnskabet. 

 

Regnskabet viser et overskud på 80.617 kr. mod et estimeret underskud på 35.000. Som en del af 

strategien for DDV er det besluttet, at bruge flere penge på gratis arrangementer for 

medlemmerne. Denne udgift er derfor steget i forhold til året før, hvilket også afspejles i den 

faldende indtægt ved konferencer. 

 

Årets resultat blev et overskud på 80.617 kr., se nedenstående hovedtal for 2019: 



 

 

 

I 1.000 dk. Budget 2019 Estimat 2019 Realiseret 2019 
Indtægter          2.360         2.380         2.261 

Udgifter          2.350         2.415         2.180 

Resultat               10             -35              81 

 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2019.  

 

4. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen indkomne forslag.  

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020, herunder fastsættelse af kontingenter for 
næste år 
 

Formanden fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2021: 

I 1.000 dk.    Budget 2021 
Indtægter           2.140 

Udgifter           2.229 

Resultat              - 89 

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingent for 2020 fastholdes i 2021. 

Firma 6.800 kr. 

Personligt 1.990 kr. 

Øvrige uændret. 

 

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. 

 

6. Valg af formand 
Allan Pedersen er på valg. 

 

Formanden blev genvalgt.  

 
7. Valg til bestyrelsen 
På valg, alle kandidater modtager genvalg 

 Bjarke Schrøder 



 

 

 Jesper Pedersen 

 Tommy Gudmann 

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater fra forsamlingen.  

 

Bestyrelsens forslag til nye kandidater til bestyrelsen 

Ellen Holmark, Arla Foods 

Anders Jørgensen-Juul, MAN Energy Solutions 

 

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater fra forsamlingen.  

 

Tak for indsatsen igennem 6 år til 

Christian Storm 

Klaus Toft 

 

8. Valg af kritiske revisorer 
John Mikkelsen og Ole Brok Møller blev begge genvalgt. 

 

9. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår Kasper Toftegaard Winkler, Revisions Kontoret Fredericia-Vejle. 

 

Revisor blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt 
Dirigenten spurgte forsamling til formen på generalforsamlingen. 

Der var enighed om, at formen sagtens kan bruges især i situationer som denne men også fordi 

tiden begrænses. Måske det over kan tid tiltrække flere deltagere. 

Et online møde ligger mere op til beslutninger end diskussion. 

 

Formanden afsluttede mødet med en tak for deltagelsen. 

 

Referent    Dirigent 

 

 

________________________________                _____________________________________ 

Eva Mosegaard   Svend Aage West 


