
Notat 

fra 

medlemsmøde nr. 167 

i 

Interessegruppen for større Betonentreprenører 

fredag den 3. juni  2022 

 

Til stede:  Jesper Riise Middelbo, HHM 

Kasper Wistrup Henningsen, HHM 

  Bendy Z. Pedersen, CG Jensen  

  Henrik Mieritz, CG Jensen 

  Thomas Darmer, LM Byg 

  Per Semmling, LM Byg 

  Jesper Gaarde, NCC 

  Martin Würtz Larsen, MT Højgaard 

  Søren Lund Andersen, Einar Ornerup 

Fra DI:  Thorsten Wilstrup 

  Lene Jægerslund 

Endelig dagsorden til mødet var udsendt tirsdag den 23. maj 2022.  

Indledningsvist var der en særlig velkomst til Martin Würtz Larsen, MTH, som nyt medlem af 

Interessegruppen. 

Vedr. pkt. 1 – gæsteindlæg 

Henrik Mieritz orienterede om historikken for CG Jensen (etableret i 1931, senere overtaget af Skanska, i 

2007 overtaget af en række medarbejdere). 

Virksomheden omfatter 1) Anlæg, 2) Byggeri og 3) Stål. – Der er kontorer i København (Glostrup) og i 

Odense (nyt). 

Omsætningen var i 2021 ca. 1,5 mia. kr. 



Herefter orienterede CGJ om projektet på Rolighedsvej, således nyopførelse af ungdomsboliger og 

udbygning/renovering af Prins Henriks Skole. 

Efter mødet var der en rundgang på byggepladsen 

Vedr. pkt. 2 – notat fra generalforsamlingen den 25. februar 2022 

Ingen kommentarer. 

Vedr. pkt. 3 – bestyrelsens debatoplæg 

Faglig voldgift med Teknisk Landsforbund 

Lene Jægerslund, advokat, DI, orienterede om indholdet af og baggrunden for en faglig voldgift mellem DI 

og Teknisk Landsforbund, om hvorvidt en projektleder var omfattet af Teknikeroverenskomsten mellem DI 

Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund. 

Teknikeroverenskomsten mellem DI Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund er en områdeoverenskomst, 

dvs. overenskomsten gælder for medlemmer af DI Dansk Byggeri, der beskæftiger teknikere; dvs. 

medarbejdere hvis arbejde består i teknisk/klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig karakter (f.eks. 

tekniske tegnere, tekniske assistenter, miljøteknikere, kvalitetssikring osv.). 

Det er i den forbindelse uden betydning, om hvorvidt vedkommende er medlem af Teknisk Landsforbund. 

”Områdeoverenskomst” betyder, at overenskomsten gælder for alle beskæftiget med det nævnte arbejde. 

Vedhæftet referatet sendes kendelsen samt en kort redegørelse om indholdet heraf. 

Studietur 2022 

Det aftaltes, at studieturen finder sted i perioden torsdag den 15. – lørdag den 17. september 2022.  

Destinationen er ikke afklaret endnu. Paris eller Amsterdam, drøftedes. – Når målet er afklaret, tager 

Thorsten Wilstrup kontakt til rejsebureau og arrangerer fly + hotel. 

Vedr. pkt. 4 – indlæg fra DI Dansk Byggeri: 

Ingen kommentarer 

Vedr. pkt. 5 – nyt fra Dansk Infrastruktur 

Bendy Pedersen orienterede om følgende: 

• Der er infrastrukturdag den 20. september 2022 

• DI Dansk Byggeri har fået en ny branchedirektør, Anders Stouge 

• Dansk Infrastruktur har holdt møder med Vejdirektoratet om udbudsbetingelserne 

• Der kommer en ny konjunkturanalyse om ca. en måned. 

 

 



Vedr. pkt. 6 – eventuelt 

a) 

Som tidligere nævnt går Thorsten Wilstrup på pension pr. 31. juli. (Der er reception i DI mandag den 27. 

juni, alle er velkomne).  

Der er ikke fundet en endelig afklaring på, hvem der skal overtage konsulentjobbet. 

b) 

Medlemmerne drøftede kort det øgede pres på kørepenge, som opleves pt. Virksomhederne har egne 

satser. 

c) 

Rune Gad og Thomas Darmer har deltaget i udvalgsarbejde vedrørende nye tolerancer. De nye regler kan 

ses på tolerancer.dk  

Vedr. pkt. 7 – næste møde 

Det besluttedes, at næste møde finder sted fredag den 18. november 2022.  

 

København, den 9. juni 2022 

Thorsten Wilstrup 


