
 

 

 *SAGDI-2020-17280* 

Indkaldelse til årsmøde 2022 i TV-inspektionsgruppen 
Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes § 14 til det ordinære årsmøde 2022 i TV-
inspektionsgruppen. Årsmødet holdes: 
 
Torsdag den 17. marts 2022, kl. 9.00-9.45 
 
Årsmødet afholdes på Gl. Vindinge, Gamle Vindingevej 17A, 5800 Nyborg. Årsmødet 
holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsarrangement for Rør-
tekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger, jf. vedlagte pro-
gram.  
 
D A G S O R D E N 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års ar-

bejde 
4. Indspark til bestyrelsen fra salen 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi 
8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent 
9. Valg af bestyrelse 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse 
11. Eventuelt 
 
ad 4) Indspark til bestyrelsen fra salen 
 Under dette punkt vil bestyrelsen som oplægsholder opfordre medlemmerne til at 

fremkomme med emner og forslag, som bestyrelsen skal arbejde videre med. 
 
ad 5) Behandling af indkomne forslag 
  Eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være indleveret 

til TV-inspektionsgruppen senest 3 uger før årsmødet, altså senest torsdag den 24. 
februar 2022.  

 
ad 6) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 Der vil inden årsmødet blive fremsendt et årsregnskab til de tilsluttede firmaer. 

Det vil endvidere blive tilgængeligt på tilmeldingssiden. Årsregnskabet vil ikke 
blive gennemgået på årsmødet, men det vil være muligt på årsmødet at få besvaret 
spørgsmål, som inden årsmødet er sendt til kontrolordningens sekretariat 
tdfs@di.dk.  

Til medlemmerne af TV-inspektionsgruppen 
 

14. februar 2022 
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ad 7) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi 
 Der vil blive udsendt regnskabstal for Rørtekniksektionen inden  årsmødet. Regn-

skabet vil ikke blive gennemgået på årsmødet, men det vil være muligt på årsmø-
det at få besvaret spørgsmål, som inden årsmødet er sendt til kontrolordningens 
sekretariat tdfs@di.dk.  

 
ad 8) Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent 
 Der vil inden mødet blive fremsendt et prisblad 2022 for TV-inspektionsgruppen 

og DTVK. Prisbladet vil ikke blive gennemgået på årsmødet, men det vil være mu-
ligt på årsmødet at få besvaret spørgsmål, som inden årsmødet er sendt til kontrol-
ordningens sekretariat tdfs@di.dk. 

 
ad 9) Valg af bestyrelse 
 Henrik Tesgaard og Martin  Houborg er på valg for en 2-årig periode. De er begge 

villige til at modtage genvalg.  
 
ad 10) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse 
  Siden 2010 har TV-inspektionsgruppen sammen med NO DIG-gruppen udgjort de 

2 medlemsgrupper under Rørtekniksektionen.  
 

TV-inspektionsgruppen har i Rørtekniksektionens bestyrelse siden årsmødet i 
2019 været repræsenteret ved Claus Vangsager og Henrik Tesgaard, der ifølge Rør-
tekniksektionens vedtægter skal vælges eller genvælges på TV-
inspektionsgruppens årsmøde. 

 
Ved dette årsmøde er Claus Vangsager på ordinært valg til Rørtekniksektionens 
bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Vangsager for de næste 2 år. 

 
Siden årsmødet i 2019 har Tommy Neider fungeret som suppleant for nævnte be-
styrelsesmedlemmer i Rørtekniksektionen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy 
Neider. 
 

 
Efter årsmødet i TV-inspektionsgruppen holdes der kl. 10.45 årsmøde 2022 i DTVK i 
henhold til særskilt indkaldelse. 
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