
 

 

Referat fra Generalforsamlingen 2018 

Den 10. april 2018, kl. 14.00 

Afholdt ved DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia 

 

Dagsorden 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Regnskab til generalforsamlingens godkendelse 

4.  Forslag fra medlemmerne 

5.  Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2018 og budget 2019,  
 herunder fastsættelse af kontingenter for næste år 

6.  Valg af formand 

7. Valg til bestyrelse 

8.  Valg af kritiske revisorer 

9.  Valg af statsautoriseret revisor 

10.  Eventuelt 

Deltagere: Der deltog 15 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent: 
Formanden for DDV Allan Pedersen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog, 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 den 13. marts 

2018. 

 

Dirigenten erklærede 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 2017 har der været en god aktivitet i de 8 aktive netværk, hvor 215 var med til de i alt 14 møder. 

På arrangementssiden kom 456 DDV’ere til de i alt 21 arrangementer, hvor FÆNGSLET alene 

tiltrak ca. 100.  

Netto var der med udgangen af 2017 25 firmamedlemskaber og 18 personlige medlemskaber 

færre, så resultatet viser en nedgang i kontingentindtægterne.  

 

Årets resultat blev et underskud på kr. 134274, se nedenstående hovedtal for 2017: 

 

I dkk 1.000 Budget 2017 Estimat 2017 Realiseret 2017 
Indtægter 2.730 2.265 2.301 

Udgifter 2.690 2.240 2.435 

Resultat 40 25 - 134 

 

Faglige netværk 
I 2017 har følgende 8 netværk været aktive: 

• Asset Management 

• El 

• Køle-netværket 

• Pharma-netværket 

• RCM 

• Region Midt-/Nordjylland 

• Region Syddanmark 

• SAP-PM 

 

Aktiviteter 
I alt har 456 personer deltaget i 21 arrangementer: 

2 konferencer 

8 temamøder 

11 workshops/seminarer 

 

 



 

 

Samarbejder 
Optimering 

I 2017 kom Optimering på gaden 2 gange. Stadig høj kvalitet af artiklerne. 

Tak til Maskinmestrenes Forening for et godt samarbejde. 

 

Uddannelsesinstitutioner 

DDV har i 2017 været på besøg hos maskinmesterskoler samt erhvervsakademiet i Randers. 

 

Interesseorganisationer 

DDV og MMF har afholdt fælles arrangementer omkring maskinsikkerhed og CE-mærkning. 

DDV har fortsat et godt samarbejde med Repamotor (Brancheforening for Elektromekaniske 

virksomheder og fabrikker i Danmark) 

 

Internationalt samarbejde i EFNMS 

I foråret blev de sidste to personer certificeret som Europæisk ekspert i vedligeholdsledelse.  

DDV har ikke længere aktive deltagere i en af de 5 komiteer i EFNMS. Bestyrelsen har derfor 

valgt, at vores deltagelse i GA stoppes indtil videre men at vi fortsat er medlem. 

 

Medlemmer 

DDV har med udgangen af 2017: 

264 firmamedlemskaber 

143 personlige medlemskaber 

223 studerende. 

 

Strategi 

På strategimøde 3. november 2017 deltog bestyrelse, sekretariatschef og netværksformændene. 

Mødet udmøntede sig i en række punkter, som bestyrelse og sekretariat særligt vil arbejde med i 

2018. 

DDV har særligt fokus på: 

Værdi af vedligehold - Værdi af DDV 

Netværk 

Branding og kommunikation 

 Bog Vedligehold 

 DDV Analysen 

 Optimering efter 2018 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 



 

 

 Ingeniører 

Samarbejde med interesseorganisationer 

 Hvilke 

Vision/Mission 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse: 
Foreningens kasserer Klaus Toft gennemgik årsregnskabet. 

 

For regnskabsåret 2017 er der specielt 4 punkter, der skal fremhæves: 

Kontingentindtægterne er faldende grundet nedgangen i betalende medlemmer.  

Der har været en stigning i de indtægtsgivende arrangementer men udgifterne hertil har 

tilsvarende været høje helt i tråd med bestyrelsesbeslutningen om at medlemmerne skal have flere 

gratis/billigere arrangementer. 

I 2016 fik DDV en uberettiget tilbagebetaling fra skat på 43.000, der ikke blev tilbageført før end i 

2017. Den fejl er blevet skubbet foran os og har sløret det samlede billede, og vi har derfor ikke 

fået justeret vores budget i forhold til de reelle stigninger, i bl.a løn, forsikringer mm. 

 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2017.  

 

4. Forslag fra medlemmerne: 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2018 og budget 2019, herunder fastsættelse af 
kontingenter for næste år: 
Bestyrelsen for DDV har lavet et nyt estimat på baggrund af det vedtagne budget for 2018, og det 

blev fremlagt for generalforsamlingen: 

I 1.000 dkk Godkendt budget 2018 Estimat 2018 
Indtægter 2.345 2.210 

Udgifter 2.321 2.260 

Resultat 24 -50 

 

 

 



 

 

Kasserer fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2019: 

I 1.000 dkk Budget 2019 
Indtægter 2.360 

Udgifter 2.350 

Resultat 10 

 

Kontingenter pr. 1. januar 2019 bliver som følger: 

Firma 6.600 kr. 

Personligt 1.950 kr. 

Øvrige uændret. 

 

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. 

 

6. Valg af formand 
Allan Pedersen blev genvalgt til formandsposten. 

 
7. Valg til bestyrelsen: 
På valg:  

 Erik Skov Madsen, kan ikke genvælges 

 Klaus Toft - modtager genvalg 

 Christian Storm - modtager genvalg 

 Bjarke Schrøder - modtager genvalg 

 

 1 vacant   

 

Bestyrelsen foreslår: 

 Jesper Pedersen, Siemens Gamesa 

 Tommy Gudmann, Maskinmesterskolen København 

 

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater fra forsamlingen.  

 

Begge kandidater blev valgt. 

 

Tak til Erik Skov Madsen og han arbejde i 6 år i bestyrelsen. 

 



 

 

8. Valg af kritiske revisorer: 
John Mikkelsen og Ole Brok Møller var ikke på valg. 

 

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

 

Den statsautoriserede revisor blev valgt. 

 

10. Eventuelt: 
Kommentarer under Generalforsamlingen er samlet under pkt. 10: 

Regnskab:  

Spm: John M: Der er en god forklaring på underskuddet for i år men jeg mener ikke, at 

man over et år i forvejen kan lave et budget, da man ikke får erfaringen 

med fra sidste regnskab. 

John forslog, at vi går tilbage til at man samme år som 

generalforsamlingen er, skal godkende budget for samme år. Det 

betyder, at man godt nok allerede har været i gang med det første kvartal 

men at man har bedre mulighed for at styre efter budget. 

Svar: Lars G. For at følge vedtægterne skal budget godkendes et år i forvejen. 

Bestyrelsen har derfor mulighed for at lave estimater således budgettet 

tilpasses de ændrede betingelser. 

  

Kommentar: Lars G. Det er træls med et minus men vil opfordre DDV til at bruge penge, der er 

på kontoen for at bremse nedgang i medlemsantallet. 

Kommentar: Tommy Havde input til hvordan man kan lave indtægtsdækkende arrangementer. 

(Vi glæder os til at have Tommy med i bestyrelsen) 

 

  

 

 

Referent    Dirigent 

 

 

________________________________                _____________________________________ 

Eva Mosegaard   Svend Aage West 


