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Nyhedsbrev nr. 1/2020 af 2. april 2020    
 
Omfang af tilslutningen 
 
Siden udsendelsen af nyhedsbrev nr. 2/2019 er der optaget 2 nye firmaer i kontrolordningen, 
der nu har 23 firmaer tilsluttet med deres metode til styret boring. 
 
De 2 nye firmaer er Lonico ApS, v/Morten Nielsen, Herredsbjerg 2 A, 5683 Hårby og PA Un-
derboring A/S, v/Per Andersen, Lærkedalsvej 1, 4270 Høng. 
 
Der henvises til fanebladet Styrbar boring på hjemmesiden, hvor alle gældende optagelses-
beviser med tilhørende deklarationer er udlagt og kan udskrives. 
 
Årsmøde 2020 
 
Kontrolordningen skulle have holdt sit ordinære årsmøde den 12. marts 2020 på Munkebjerg 
Hotel v/Vejle, men årsmødet blev aflyst på grund af Corona virus. Det aflyste årsmøde søges 
holdt i løbet af efteråret. 
 
Ændring i det kundeudpegede kontroludvalg 
 
Der er sket 2 udskiftninger i det kundeudpegede kontroludvalg. 
 
Jeff Jakobsen, Evida, tidl. Dansk Naturgasdistribution A/S har været kunderepræsentant for 
Dansk Ledningsejerforum siden 2015, men kunne ifølge vedtægterne ikke fortsætte i kon-
troludvalget, hvor han nu er blevet afløst af Christian Bruun Lindstrøm, ligeledes Evida. 
 
Michael Ingemann Poulsen, TDC A/S indtrådte i kontroludvalget for et år siden også som 
repræsentant for Dansk Ledningsejerforum, men er nu udtrådt af udvalget, fordi han har fået 
nye opgaver i TDC A/S, som ikke har relevans til kontrolordningen. Han er blevet afløst af 
Bjarne Sigurd Munthe, ligeledes TDC A/S som Dansk Ledningsejerforums anden nye repræ-
sentant i kontroludvalget.  
 
De øvrige kundeudpegede medlemmer af kontroludvalget er Ole Glavind, COWI A/S, der 
repræsenterer F.R.I. og siden årsmødet i 2019 har været formand for kontrolordningen, Lars 
Bjerregaard, Trefor Vand A/S som repræsentant for DANVA, Johnny Andersen Elley, Frede-
rikshavn Kommune som repræsentant for Kommunalteknisk Chefforening og Morten Roos, 
Banedanmark, der repræsenterer Banedanmark i kontroludvalget. 
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Firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg er fortsat Otto Lindskov, Strib-Middelfart 
Entreprenørforretning A/S og Kim Petersen, NCC Danmark A/S. Derudover deltager supple-
anten for de 2 firmarepræsentanter Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard 
A/S også i møderne i kontroludvalget. 
 
På det senere aflyste årsmøde skulle der have været valgt en ny firmarepræsentant i stedet 
for Otto Lindskov, der ifølge vedtægterne ikke kunne stille op til genvalg. Men indtil det afly-
ste årsmøde har været holdt, fungerer Otto Lindskov fortsat som firmarepræsentant. 
 
Om sammensætningen af kontroludvalgene, se under fanebladet Kontroludvalg.  
 

-------------------------------------- 
  
Kontrolordningen udsender nyhedsbreve via hjemmesiden, når der er nyheder at berette om.  
 
Nyhedsbrevene udsendes også direkte til en udvalgt kreds. Eventuelle interesserede bedes i 
så fald fremsende deres e-postadresser til pbj@danskbyggeri.dk 
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