
Offentligt referat 
Statikeranerkendelsesudvalget 

mandag den 11. juni 2018 
kl. 12:00 – 17:00 

IDA Mødecenter, København 
 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 
Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Aase Marie Hou, Niels-Jørgen Aagaard, Martin Hoff Ludvigsen, Ole Meinicke Stilling, Per Kjærbye 
(Faglig sekretær) 

 
Afbud: 
Bent Feddersen, Mesut Ocak 

 
Observatør: 
 
 
Ansatte i IDA: 
Nina Seierup von Ahnen 
 

12:00 - 1 Godkendelse af dagsorden  

 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  

  2.a Godkendelse af internt referat  

  2.b Godkendelse af offentligt referat  

 3 Meddelelser  

  3.a Henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  

  3.b AdminControl  

 4 Økonomi  

  4.a Kvartalsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. 
marts 2018  

 5 Sager til behandling  

 6 Nye projekter  

  6.a Sagsnr. 2017-020  

  6.b Sagsnr. 2017-021  

 7 Fornyelser  

  7.a Sagsnr. 2017-016  

  7.b Sagsnr. 2017-017  

  7.c Sagsnr. 2018-018  

  7.d Sagsnr. 2018-001  
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  7.e Sagsnr. 2018-002  

  7.f Sagsnr. 2018-004  

  7.g Sagsnr. 2018-005  

  7.h Sagsnr. 2018-006  

  7.i Sagsnr. 2017-015  

 8 Mødeplan  

- 17:00 9 Eventuelt  
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1 1 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen indstilles til godkendelse. 

 

 Referat: 

Dagsordenen blev godkendt med en bemærkning om, at der i den trykte udgave af 
dagsordenen mangler nogle bilag. 

  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  
 

2.a 2.a Godkendelse af internt referat  
Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 20. marts 2018 blev udsendt 
den 27. marts 2018 med indsigelsesfrist til den 6. marts 2018. Der er modtaget 
følgende indsigelser fra Niels-Jørgen Aagaard: 

• Pkt. 4 Der menes til udløb af hendes valgperiode 
• Pkt. 6a Jeg vedlægger udkast til brev til styrelsen fra anerkendelsesudvalget 

angående habilitet – kommentarer modtages gerne men meget snart (Brev 
skulle gerne kunne sendes til TBST i uge 14) 

• Pkt. 8b Der står: Per Kjærbye udarbejder endeligt svar til NN. Ordet ’endeligt’ 
kan udelades. Samme kommentar til pkt. 8e+8f 

Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

  

2.b 2.b Godkendelse af offentligt referat  
Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs pkt. 1.4.4 skal mødereferater godkendes 
på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på 
hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 20. marts 2018 er 
udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 
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 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

  

3 3 Meddelelser  
 

3.a 3.a Henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  
På mødet den 20. marts 2018 i Anerkendelsesudvalget var der enighed om, at 
sende et brev til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og 
udtrykke Anerkendelsesudvalgets bekymring for upartiskhed hos 
certificeringsorganer og certificerede personer. Brev samt svar er vedlagt. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget drøftede om hvorvidt udvalget bør henvende sig direkte til DANAK 
og give udtryk for deres bekymring, eller om det alene er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
ansvar. Anerkendelsesudvalget besluttede, at man ikke henvender sig direkte til DANAK. 

Derimod var der enighed om at lave en kronik til Ingeniøren, for at få udtrykt bekymringen 
for upartiskhed hos certificeringsorganer og certificerede personer. Der stiles imod, at 
kronikken skal bringes midt august, når alle er tilbage fra sommerferie. 

Niels-Jørgen Aagaard laver et udkast, som koordineres med Henrik Mørup. Efterfølgende 
sendes udkastet i høring i udvalget, som også skal tilkendegive, om kronikken skal 
underskrives af hele Anerkendelsesudvalget eller Henrik Mørup og Niels-Jørgen Aagaard, 
som henholdsvis formand og næstformand. Det respekteres hvis nogen i udvalget føler 
problemer med at underskrive i forhold til deres virksomhed.  

Henrik Mørup vil opfordre Finn O. Sørensen, formand for Foreningen af anerkendte 
statikere, til også at henvende sig til Ingeniøren, så deres synspunkt også kommer med.  

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at den nye SBi-anvisning ikke bliver klar til 
at udkomme den 1. juli – der kommer derfor kun en light-udgave i første omgang 
– denne udkommer kun digitalt. Den endelig udgave forventes først i løbet af 
efteråret. 
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3.b 3.b AdminControl  
Ingeniørforeningen, IDA har besluttet, at man fra sommeren 2018 vil overgå til 
AdminControl til håndtering af bestyrelsesmaterialer. Anerkendelsesudvalget vil 
derfor fra næste møde modtage materialet via AdminControl samt pr. post.  

Indstilling: Til orientering. 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orientering til efterretning.  

  

4 4 Økonomi  

4.a 4.a Kvartalsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2018  
Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2018 udviser et 
overskud for perioden på 664 tkr., hvilket er 50 tkr. højere end budgetteret. 
Kontingentindtægterne er 11 tkr. lavere end de budgetterede 584 tkr. Det kan 
oplyses at kontingentindtægterne siden marts måned er faldet yderligere til 565 
tkr. grundet udmeldelser.   

Der er modtaget/faktureret vedrørende 3 ansøgninger om anerkendelse i 2018, 
hvilket er mere end det budgetterede og det forventes ikke, at der kommer 
indtægter fra flere ansøgninger i år.   

Der er budgetteret med 11 fornyelser i 2018, samme antal som i 2017. Der er for 
første kvartal 2018 faktureret for 6 fornyelser og der er efterfølgende faktureret 
yderligere 2. De resterende fornyelser forventes faktureret løbende året ud og 
således overholdes budgettet for 2018.  

Fælles for udgifterne til ansøgninger og fornyelser er, at udgifterne er lidt lavere 
end budgettet for første kvartal. På nuværende tidspunkt kendes der ikke til ikke-
budgetterede eller uforudsete udgifter for året, så det forventes at budgettet og det 
samlede budgetterede overskud på 8 tkr. for året holder, dog in mente at 
udgifterne til ansøgninger, som altid, falder afhængigt af hvornår de igangværende 
sager afsluttes og at dette kan have en påvirkning på årets samlede resultat.   

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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5 5 Sager til behandling  
Der er ingen sager til behandling.  

 

 Referat: 

Ingen sager til behandling.  

  

6 6 Nye projekter  
 

6.a 6.a Sagsnr. 2017-020  

 Referat: 

Ole Meinicke Stilling var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af 
ansøgningen. 

Anerkendelsesudvalget fik forelagt projektet og besluttede, at tildele anerkendelse som 
statiker for en periode på 5 år. 
 

  

6.b 6.b Sagsnr. 2017-021  
 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget fik forelagt projektet og besluttede, at tildele anerkendelse som 
statiker for en periode på 5 år.  

  

7 7 Fornyelser  
 

7.a Sagsnr. 2017-016  

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

  

7.b 7.b Sagsnr. 2017-017  

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse. Sagen 
genoptages på næste møde i Anerkendelsesudvalget.  
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7.c 7.c Sagsnr. 2018-018  

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

  

7.d 7.d Sagsnr. 2018-001  
 

 Referat: 
Behandling af ansøgningen blev udskudt til førstkommende møde i Anerkendelsesudvalget. 

 
  

7.e Sagsnr. 2018-002  
 
 

 Referat: 
Behandling af ansøgningen blev udskudt til førstkommende møde i Anerkendelsesudvalget. 

 
  

7.f 7.f Sagsnr. 2018-004  
 

 Referat: 
Behandling af ansøgningen blev udskudt til førstkommende møde i Anerkendelsesudvalget. 

 
  

7.g 7.g Sagsnr. 2018-005  
 
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på baggrund 
af det fremsendte materiale. Sagen genoptages på næste møde i Anerkendelsesudvalget. 

  

7.h 7.h Sagsnr. 2018-006  
 

 Referat: 
Behandling af ansøgningen blev udskudt til førstkommende møde i Anerkendelsesudvalget. 

 
  

7.i 7.i Sagsnr. 2017-015  
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 
  

8 8 Mødeplan  
Der er planlagt følgende møder i efteråret 2018: 
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Torsdag den 6. september 2018 kl. 12.00-17.00 
Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 12.00-17.00 

 
 Referat: 

Det er vigtigt, at alle habile medlemmer kan deltage i næste møde i Anerkendelsesudvalget. 
Da dette ikke var tilfældet, udsender sekretariatet en doodle med henblik på at få fundet et 
mødetidspunkt, hvor alle kan være til stede. Følgende dage indgår i doodlen:  

22. august 
30. august  
6. september 
18. september 

Mødet forventes at starte med frokost kl. 12.00 og afsluttes med middag. 

Det planlagte møde den 23. oktober skal også flyttes. Der udsendes også en doodle for at få 
fastlagt et nyt mødetidspunkt. Følgende dage indgår i doodlen:  

2. oktober 
11. oktober 
29. oktober 
30. oktober 
31. oktober 
19. november 

Mødet forventes afholdt fra kl. 12.00-17.00 

Når datoerne er fastlagt, udsender sekretariatet mødeindkaldelse via Outlook. 

 
  

9 
9 Eventuelt   
 

 Referat: 
Ingen bemærkninger. 
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