
Anerkendelsesudvalget
to 03 marts 2022, 12:00 - 16:00

Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Deltagere

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

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

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 9. december 2021 er blevet udsendt den 9. januar 2022 med
indsigelsesfrist den 16. januar 2022. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

 02_1 AU Referat fra møde 091221.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 9.
december 2021 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.

 02_2 Udkast AU Offentligt referat 091221.pdf

3. Meddelelser
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3.1. Oversigt over anerkendte statikere der er udtrådt af ordningen i 2021

Nedenstående anerkendte statikere er udtrådt af ordningen i 2021:

John Torpegaard
Uta Danielsen
Henrik Thorup
Niels Ulrik Ingholt
Niels Jørgen Holm
Niels Bo Krusell

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi
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4.1. Årsregnskab for statikeranerkendelsesordningen 2021

Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2021 vedlægges med henblik på godkendelse på mødet. Regnskabet
udviser et overskud for året på 148 tkr., hvilket er 267 tkr. bedre end det budgetterede underskud på 119 kr.

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til følgende forhold:
Ved regnskabsaflæggelse pr. 30. september 2021, viste forecastet et overskud for året på 108 tkr. Det realiserede er 40
tkr. bedre end forecastet.
Samlet set er indtægterne for året 195 tkr. højere end budgetteret. De samlede udgifter for året er 72 tkr. lavere end
budgetteret.

Kontingent

Kontingentindtægterne er, som tidligere oplyst, 150 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.

I 2021 er budgetteret kontingentindtægter svarende til 40 anerkendte statikere da vi forventede udmeldelser.
Udmeldelser ser dog for nuværende ikke ud til ske i den hastighed der var forventet, idet det kan oplyses, at
kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2022 pt. ligger på 510 tkr., svarende til opkrævning af 51 medlemmer.

Driftsaktiviteter

Udgifter til driftsaktiviteter, bestående af bestyrelseshonorar, bestyrelsesmøder og administrationsaftale med IDA, er
samlet set 66 tkr. lavere end budgetteret fordelt på 32 tkr. på bestyrelseshonorar og 34 tkr. på bestyrelsesmøder.
Budgettet til bestyrelseshonorar er historisk højere end det reelle forbrug.  Bestyrelsesmøder bliver forsat - grundet
COVID19 – hovedsageligt afholdt online. Derudover blev det årlige julearrangement af samme årsag igen i 2021 ikke
afholdt.

Udgifter til administrationsaftalen følger budgettet.

Fornyelser

Der er indtægter for 6 fornyelser mod budgetteret 4 fornyelser. Indtægter for fornyelser er derfor 20 tkr. bedre end
budgetteret.

I 2021 har der været udgifter vedrørende fornyelser for 22 tkr., hvilket er 38. tkr. lavere end budgetteret.

Som tidligere oplyst skal der gennemføres en udvidet vurdering i forbindelse med en af fornyelserne og processen er
igangsat i 2021, men udgifter falder først i 2022, da honorar først udbetales, når behandlingen af fornyelsen er afsluttet.

Klager

Klagesagen blev afsluttet i november måned med et forbrug på samlet set 22 tkr., hvilket er 24 tkr. lavere end
budgetteret for året på 46 tkr.

Andre aktiviteter

Det samlede forbrug til løbende ekspeditioner og diverse andre arbejdsopgaver er 31 tkr. højere end de budgetteret 16
tkr. Dette kan primært henføres til en ikke budgetteret post vedrørende anmeldelser på 24 tkr.

Overskuddet kan samlet set forklares således

- Merindtægt vedrørende kontingent på 150 tkr

- Mindre forbrug på bestyrelseshonorar- og møder på 66 tkr.

- Mindre forbrug på fornyelser på 58 tkr.

- Mindre forbrug på klager på 24 tkr.

- Merforbrug på andre aktiviteter på 31 tkr.

Indstilling: Årsregnskabet for 2021 indstilles til godkendelse og underskrift.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget godkendte årsregnskab 2022, som efterfølgende underskrives af formand og kasserer og
sendes til IDAs Forretningsudvalg.

 04_1 Årsregnskab Statikerudvalget 2021.pdf

5. Sager til behandling
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5.1. Udvidet vurdering 2021 – status på sagen
Sagen behandles på Anerkendelsesudvalgets møde den 14. juni 2022.

5.2. Anerkendelsesudvalgets årsrapport for 2021
Jf. håndbogen skal Anerkendelsesudvalget årligt udarbejde en årsrapport. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast 
til årsrapport 2021.
Indstilling: Til drøftelse og eventuel godkendelse.
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget godkendte udkast til årsrapport for 2021, som efterfølgende underskrives af formand og 
næstformand, og offentliggøres på ida.dk/statikere.

 

6. Fornyelser

6.1. Sagsnr. 2021-006
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på det foreliggende grundlag. 
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6.2. Sagsnr. 2021-007

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.3. Sagsnr. 2021-001
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på det foreliggende grundlag. 
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7. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i foråret 2022:

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 14.00-17.00 med efterfølgende sommermiddag.

Indstilling: Anerkendelsesudvalget bedes fastlægge mødedatoer for efteråret 2022.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget fastlagde følgende møder for efteråret 2022:

Onsdag den 21. september kl. 14.00-16.00 – mødet afvikles online via Teams
Onsdag den 7. december kl. 15.00-17.30 med efterfølgende julemiddag

8. Eventuelt

REFERAT:
Udvalget drøftede kommunernes udfordringer med indplacering af altanbyggerier. Der er flere og flere, der vil have dem
indplaceret som en KK1 fremfor KK2 jf. Bygningsreglementet.

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om omstruktureringer på DTU.

6/7



7/7




