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Referat af Sikringsgruppens ordinære årsmøde 2020 
 

Afholdt tirsdag den 6. oktober 2020 hos 
TEKNIQ Arbejdsgiverne, Odense 

 

 

Vedtægtsbestemt dagsorden for årsmødet 

Punkt 1.  Valg af dirigent 

Punkt 2.  Godkendelse af dagsordenen 

Punkt 3. Beretning om Sikringsgruppens virke i det forløbne år 

Punkt 4. Økonomi/budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

Punkt 5. Forslag 

Punkt 6. Valg til Aktivitetsudvalget 

Punkt 7. Valg af suppleant 

Punkt 8. Eventuelt 

 

Tidspunktet og formen for afholdelse af årsmødet var en konsekvens af Corona-pan-

demien og den tidligere på året aflyste årsdag tirsdag den 24. marts 2020 på Sinatur 

Hotel Storebælt. 

 

Til årsmødet var mødt et fuldtalligt Aktivitetsudvalg og ét medlem.   

 

Formanden Claus Pinholt bød deltagerne velkommen til et noget mindre årsmøde end 

de tidligere år og tog herefter afsæt i den formelle dagsorden.  

 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

I forbindelse med dagsordenens punkt 1. spurgte formanden årsmødedeltagerne, om 

der blandt deltagerne var personer til stede, som ønskede at blive valgt til dirigent. Hvis 

det ikke var tilfældet, ville et enigt Aktivitetsudvalget anbefale deltagerne, at Mads Ris-

gaard Knudsen fra TEKNIQ Arbejdsgiverne blev valgt som dirigent.  

 

Årsmødedeltagerne havde ingen kommentarer hertil, hvorefter Mads Risgaard Knudsen 

blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget.  

 

Vedtægternes § 7 angiver, at indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 

 

Dirigenten konkluderede for forsamlingen, at årsmødeindkaldelsen var udsendt ifølge 

vedtægterne. Endvidere var indkaldelsen også udsendt elektronisk til samtlige modta-

gere af Sikringsgruppens medlems- og nyhedsbrev. 

 

Dirigenten konstaterede på ovenstående grundlag, at årsmødet var lovligt indkaldt i 

henhold til vedtægterne. 

 

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsordenen 

Dirigenten præsenterede dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, 

som herefter var godkendt. 
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Punkt 3. Beretning om Sikringsgruppens virke i det forløbne år 

Dirigenten gav ordet til formanden Claus Pinholt, som aflagde beretning (Beretningen 

er gengivet i kursiv): 

 

Formandens Beretning 

Min beretning burde primært omhandle 2019. Virkeligheden på dette årsmøde er dog 

anderledes, og Corona-virus i 2020 er blevet en faktor, der allerede har indvirket og 

fortsat vil indvirke på Sikringsgruppens aktiviteter. 

 

En konsekvens af Corona er, at vi tidligere på året aflyste det planlagte årsmøde, og vi 

nu afholder et årsmøde under nogle meget anderledes vilkår. 

 

Andre konsekvenser har været, at vi ikke har indbudt til og afholdt medlemsaktiviteter 

i 2020. 

 

En yderligere konsekvens er, at Aktivitetsudvalget på dette årsmøde fremsætter forslag 

om, at indeværende år 2020 bliver et år uden opkrævning af kontingent, mere herom 

under mødets punkt 5. Forslag. 

 

I 2019 var der travlhed på samtlige sikringsområder, og vi oplevede medlemsvirksom-

heder, der fravalgte og solgte deres brand- eller sikringsaktiviteter og andre virksom-

heder, der tilkøbte flere af disse aktiviteter. 

 

På myndighedsområderne blev Bygningsreglementets nye og ændrede reguleringer af 

brandtekniske installationer mærkbare for mange flere bygningsejere og deres installa-

tører. 

 

Det er ikke kun installatørerne, der påvirkes af de nye og ændrede brandkrav. Det er 

også rådgivere og akkrediterede inspektionsvirksomheder, der oplever ændringer. 

Blandt andet er OBH-gruppen blevet akkrediteret af DANAK til at udføre funktionsaf-

prøvning af brandtekniske installationer. 

 

Tilbud om markedsføringsbidrag var også gældende i 2019. To virksomheder ansøgte 

om tilskud, og begge virksomheder modtog maksimalt bidrag på 15.000 kr. 

 

Tilbud om markedsføringsbidrag vil ikke blive gentaget i budgettet for 2020. 

 

I 2019 tilbød og gennemførte Sikringsgruppen to AIA-opdateringsmøder og et ISO 

9001-arbejdsgruppemøde. 

 

Endvidere blev der udsendt et GDPR-tillæg til Sikringsgruppens rammesystem. 

 

Som en udløber af AIA-opdateringsmøderne, blev der igangsat en revision af brand- og 

sikringskurserne på AMU-området. 

 

Denne revision blev udført i 2020 og har efterfølgende afstedført noget ubalance mellem 

EVU og DBI, for så vidt angår længden af Sikringskurserne. 

 

Vilkårene for at projektere, installere, kontrollere og vedligeholde brandtekniske instal-

lationer og alle andre sikringstekniske installationer vil blive ændret i årerne fremover. 
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Det kan der ikke herske tvivl om. Aktivitetsudvalget vil arbejde flittigt med at sikre 

medlemmerne indflydelse på revisioner af regelgrundlaget. 

 

Et af eksemplerne er, at Flugtvejs- og panikbelysning fremover reguleres kraftigt af krav 

i Bygningsreglementet. Til brug herfor barsler DBI med en ny retningslinje omhandlende 

disse installationer. Dette er en kraftig ændring i forhold til tidligere vilkår og vil med-

føre, at udvalgte installationsvirksomheder ved en ekstra indsats kan vækste på disse 

områder, og andre virksomheder tabe opgaver på disse områder. 

 

Forsikring & Pensions nye guideline for branddetekteringsanlæg vil også på et tidspunkt 

slå igennem og ændre på anvendelse og udbredelse af konventionelle ABA-anlæg. 

 

Regeringens udspil om Tryghed og Sikkerhed, herunder særligt ny lov om udvidede 

adgange til tv-overvågning, registrering af TVO i POLCAM og politiets overtagelse af tv-

overvågning, er et andet eksempel på, at den interesserede og aktive installationsvirk-

somhed vil kunne øge omsætning og indtjening i forhold til den virksomhed, der ikke 

handler positivt på udspillet. 

 

2020 bliver måske også året, hvor Forsikrings & Pensions kravspecifikationer på sik-

ringsområderne skal revideres. Sikringsgruppens har de sidste år ønsket, at for eksem-

pel kravene til ajourføring af medarbejderviden blev moderniseret. 

 

Formanden afsluttede sin beretning med at oplyse medlemstallet, der forsat er meget 

stabilt. Det ligger lige nu på 106 medlemsvirksomheder, hvilket er syv mindre end ved 

sidste årsmøde. Nettonedgangen skyldes, at flere el-installationsvirksomheder vælger 

at ophøre med at tilbyde sikringsinstallationer og fusioner. 

 

 

Punkt 4. Økonomi/budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

Dirigenten gav ordet til Sikringsgruppens kasserer Morten Husted Rasmussen, som 

fremlagde regnskabet for 2019 og Aktivitetsudvalgets forslag til budget for 2020.  

 

Årsmødedeltagerne godkendte herefter regnskab 2019 og budgettet for 2020, herun-

der en uændret kontingentindbetaling på 3.000 kr. årligt. 

 

 

Punkt 5. Forslag 

Sikringsgruppens Aktivitetsudvalg fremsatte forslag om kontingentfritagelse. 

 

Forslaget er præsenteret nedenfor og blev begrundet yderligere på årsmødet af Sik-

ringsgruppens formand Claus Pinholt. 

 

Forslagets ordlyd: 

• På grund af de økonomiske konsekvenser af Corona-krise og -epidemi vil med-

lemskab af Sikringsgruppen være fritaget for kontingent i 2020. Der vil derfor 

ikke blive opkrævet kontingent i 2020. 

Forslaget blev fremsat i henhold til vedtægterne og opfyldte § 7 i vedtægterne. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de stemmeberettige årsmødedeltagere.  
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Punkt 6. Valg til aktivitetsudvalget 

Dirigenten oplyste årsmødedeltagerne om, at følgende medlemmer af Aktivitetsudvalget 

var på valg: 

• Thomas Meisner Petersen, Peiter Olsen A/S, genopstiller og modtager genvalg 

• Jesper Selch, Elektrogården - Sorø, genopstiller og modtager genvalg. 

Aktivitetsudvalget indstillede til genvalg af: 

• Thomas Meisner Petersen 

• Jesper Selch, 

Dirigenten oplyste, at der på årsmødet skulle vælges to medlemmer til Aktivitetsud-

valget og spurgte årsmødedeltagerne, om der var andre kandidatforslag, dog uden re-

sultat. 

 

Herefter genvalgte de at stemmeberettige årsmødedeltagere enstemmigt Aktivitetsud-

valgets to kandidatforslag. 

 

Aktivitetsudvalget består herefter af: 

• Claus Pinholt, Pinholt El-installationer ApS 

• Claus Anker Jørgensen, Anker & Nygaard ApS 

• Jesper Selch, Elektrogården, Sorø 

• Morten Husted Rasmussen, EL-ABC A/S 

• Thomas Meisner Petersen 

 

Punkt 7. Valg af suppleant 

Aktivitetsudvalget indstillede til genvalg af: 

• Michael H. Frandsen, SeeSafe ApS 

Aktivitetsudvalget anbefalede forsamlingen, at Michael H. Frandsen blev genvalgt som 

suppleant. 

 

Dirigenten efterlyste andre kandidater til suppleantposten. 

 

Der blev ikke tilkendegivet andre kandidater fra forsamlingen. De stemmeberettigede 

genvalgte derefter enstemmigt Michael H. Frandsen til suppleant for en etårig periode. 

 

 

Punkt 8. Eventuelt 

Der var intet relevant herfra at referere. 

 

Herefter afsluttede Claus Pinholt og dirigenten årsmødet og takkede i den forbindelse 

for god ro og orden samt for et godt, men noget anderledes årsmøde. 

 

 

Efter årsmødet konstituerede Aktivitetsudvalget sig som efterfølgende:  

Referat af konstituerende aktivitetsudvalgsmøde afholdt 

tirsdag den 6. oktober 2020 hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Odense 
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• Claus Pinholt (formand) 

• Morten Husted Rasmussen (kasserer) 

• Claus Anker Jørgensen (aktivitetsudvalgsmedlem) 

• Jesper Selch (aktivitetsudvalgsmedlem), 

• Thomas Meisner Petersen (aktivitetsudvalgsmedlem) 

 
 
 
(Referent Mads Risgaard Knudsen, 14. oktober 2020) 


