
Anerkendelsesudvalget
to 09 december 2021, 14:00 - 17:00

IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København med efterfølgende middag.

Deltagere

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole Meinike Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Henni Thomsen
Sørensen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Grundet de seneste udmeldinger fra myndighederne, blev mødet afviklet online via Teams.

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

2.1. Godkendelse af internt referat

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 27. september 2021 er blevet udsendt den 15. oktober 2021 med
indsigelsesfrist den 27. oktober 2021. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

 02a AU Referat 270921.pdf

2.2. Godkendelse af offentligt referat

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs punkt 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i
Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 27.
september er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.

 02b Udkast offentlig referat AU 270921.pdf

3. Meddelelser
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3.1. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Som aftalt på sidste møde i Anerkendelsesudvalget er der udarbejdet høringssvar til "Høring over udkast til ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)". Svarudkastet har været rundsendt i Anerkendelsesudvalget til
kommentering. Det endelige svar til Bolig- og Planstyrelsen er vedlagt.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

På retsinformation.dk er den nye BR18 tilgængelig Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18) (retsinformation.dk)

Nye vejledninger forventes i sommeren 2022.

 03_1 Høringssvar BR18 nov 2021 statikeranerkendelsesudvalg.pdf

3.2. Godkendelse af Anerkendelsesudvalget budget 2022

IDAs Forretningsudvalg har på møde den 24. November 2021 godkendt udkast til budget 2022 for
Anerkendelsesudvalget, vedlagt.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 03_2 Statikerudvalget budget 2022 godkendt.pdf

3.3. Genudpegning af Martin Hoff Ludvigsen til Anerkendelsesudvalget

IDAs Forretningsudvalg har, på vegne af IDAs Hovedbestyrelse, behandlet indstilling fra Foreningen af Rådgivende
Ingeniører, FRI om genudpegning af Martin Hoff Ludvigsen til Anerkendelsesudvalget. IDAs Forretningsudvalg har
godkendt indstillingen og genudpeget Martin Hoff Ludvigsen for en ny 4-årig periode. Den nye udpegningsperiode løber
fra 30. november 2021 til 30. november 2025.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi
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4.1. Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. september 2021

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. september 2021 vedlægges. Regnskabet pr. 30. september 2021
for statikeranerkendelsesordningen udviser et overskud for perioden på 241 tkr., hvilket er 216 tkr. højere end
budgetteret. 

Kontingentindtægterne er fortsat 150 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.

Som tidligere rapporteret, forventes det ikke at ændre sig i indeværende år og der forecastes derfor med en merindtægt
på 150 tkr. for året.

Samlet set for driftsaktiviteter er forbruget for 3. kvartal 2021 31 tkr. lavere end de budgetterede 323 tkr. Dette henføres
til et mindre forbrug på 31 tkr. til bestyrelsesmøder. Udgifter til administrationsbidrag følger budgettet.  For året
forecastes et mindre forbrug på 52 tkr., fordelt på 27 tkr. mindre forbrug på bestyrelsesmøder og 25 tkr. mindre forbrug
på posten bestyrelseshonorar.

Der er budgetteret med 4 fornyelser i 2021 og der er, for 3. kvartal 2021, indtægter for 4 fornyelser. Ved rapportering til
halvårsregnskab, oplyste vi, at vi på daværende tidspunkt forventede faktureret yderligere 2 fornyelser i indeværende
år. På nuværende tidspunkt forventer vi dog først at fakturere indtægterne i 2022. 
Udgifterne til fornyelser viser i perioden et mindre forbrug på 33 tkr. i forhold til budgetteret 45tkr. og samlet for
fornyelser forventes for året at forbruget vil blive 30 tkr. mindre end budgetteret 20 tkr.

Forbruget til den igangværende klagesag er 28 tkr. lavere end budgetteret 34 tkr. for perioden. Klagesagen er nu
endeligt afregnet i november måned og forbruget er samlet set (modregnet indtægten på 25 tkr.) på 22 tkr., hvilket er 24
tkr. lavere end budgetteret for året på 46 tkr.

På posten for andre aktiviteter er der samlet set et merforbrug for perioden på 26 tkr. Dette kan henføres til et
merforbrug på løbende andre ekspeditioner på 2 tkr., samt et merforbrug på 24 tkr. på diverse andre arbejdsopgaver.
Som tidligere oplyst har der i år været en udgift på 24 tkr. til en ikke budgetteret post vedrørende anmeldelser, som
hører til under diverse andre arbejdsopgaver.

Samlet for året på posten for andre aktiviteter, forecastes et merforbrug på 29 tkr., som primært henføres til den nævnte
udgift vedrørende anmeldelser.

Forecast for året 2021
Der er budgetteret med et underskud i 2021 på 119 tkr. Forecast viser for nuværende et overskud på 108 tkr.
Forskellen på 227 tkr. henføres til følgende
- Merindtægt på kontingent på 150 tkr.
- Mindreforbrug på bestyrelsesmøder og bestyrelseshonorar på 52 tkr.
- Mindreforbrug vedr. fornyelser på 30 tkr.
- Mindreforbrug samlet vedr. klagesagen på 24 tkr.
- Samlet merforbrug vedr. andre aktiviteter, primært til ikke budgetteret udgift vedr. ansøgninger på 29 tkr.

Indstilling: Til godkendelse

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog regnskabet til efterretning.

 04a_1 Statiker regnskab 30-09-2021.pdf

4.2. Forslag til budget 2022-2024

På baggrund af drøftelserne på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, er der udarbejdet et nyt udkast til prognose for
budget 2023 og 2024, vedlagt.

Indstilling: Til drøftelse.

REFERAT:

Aase Hou gennemgik den udsendte prognose, som Anerkendelsesudvalget tog til efterretning.

 04b_2 STA prognose 2023-2024.pdf

5. Sager til behandling

5.1. Fornyelse til udvidet vurdering i 2022

I oktober 2013 besluttede Anerkendelsesudvalget – efter indstilling fra administrationen – at gennemføre lodtrækning
blandt årets ansøgere om fornyelse med henblik på at finde en ansøger til udvidet vurdering i det efterfølgende år.

Indstilling: Anerkendelsesudvalget bedes udtrække næste års ansøger, der skal gennemgå en udvidet vurdering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget trak lod blandt de anerkendte statikere hvis anerkendelse skal fornyes i 2022.
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6. Fornyelser

6.1. Sagsnr. 2021-005

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen. Behandlingen genoptages på førstkommende møde.

 

6.2. Sagsnr. 2021-008

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.
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7. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i foråret 2022:

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 12.00-17.00

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 12.00-17.00

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget besluttede, at der efter mødet den 14. juni spises sommermiddag. Mødet ændres til mødestart
kl. 14.00 med efterfølgende middag.

8. Eventuelt
REFERAT:

Ingen bemærkninger.
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