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Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder 23.11.2007 
Generalforsamling November 2007  
 
 
 
Generalforsamling tirsdag den 20. november 2007 kl. 16.00 hos GEO, Lyngby 
 
 
Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejders bestyrelsesformand Jørgen Holst bød 
velkommen til generalforsamlingen, der var den 13. generalforsamling i foreningens 24-årige 
historie. 
 
Efter forslag fra formanden valgtes Nestor Rasmussen til dirigent for generalforsamlingen.  
 
Nestor Rasmussen indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter og gav derefter ordet til formanden for første 
punkt på dagsordenen.  
 
a. Formandens beretning, herunder redegørelse for det nationale arbejde samt det 

internationale samarbejde 
 
Formandens beretning er vedlagt. I slutningen af sin beretning takkede formanden de to 
afgående bestyrelsesmedlemmer Peter Lundhus og Anders Odgaard for 14års ihærdig og 
kompetent indsats for foreningen og meddelte at bestyrelsen som tak for deres store indsats 
indstillede begge til at være æresmedlemmer af foreningen. 
 
Beretningen blev godkendt uden kommentarer og foreningen har således nu tre æresmedlemmer 
idet Nestor Rasmussen har været eneste æresmedlem frem til nu. 
 
b. Aflæggelse af regnskab for den forudgående 2-års periode 
 
Herefter fremlagde foreningens kasserer Lars Gredsted regnskabet for den forgangne 2-års 
periode. Regnskabet er vedlagt dette referat. Regnskabet for 2-års perioden udviser et overskud 
på 27.175,39 kroner. Egenkapitalen er herefter 519.869,34 kroner. 
 
Det blev af kassereren nævnt at det fra bestyrelsens side ikke er bevist at øge foreningens 
formue og at der i budgettet for den kommende periode er afsat midler til deltagelse i den 
internationale tunnelforenings arbejde og til fejring af foreningens 25 års jubilæum til næste år. 
 
Regnskabet, der var revideret af Mogens Porsvig, blev godkendt uden bemærkninger. 
 
c. Valg af formand  
 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Jørgen Holst til genvalg som formand.  
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Da der ikke var indvendinger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten Jørgen 
Holst genvalgt til formand.  
 
d. Valg af bestyrelse for den kommende 2-års periode 
 
Dirigenten oplyste, at nedennævnte nuværende bestyrelsesmedlemmer har accepteret at 
genopstille for den kommende 2-års periode: 
 
Lars Gredsted   MT Højgård 
Peter Kruse   Pihl 
Søren Degn Eskesen  COWI 
 
Peter Lundhus og Anders Odgård ønsker efter mange års arbejde i bestyrelsen ikke genvalg. 
Den afgående bestyrelse har derfor indstillet, at følgende nyvælges til bestyrelsen for den 
kommende 2-års periode: 
 
Jens Gravgaard   Metroselskabet 
Ulla V. Eilersen   Øresundsbron 
 
Da der ikke var indvendinger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten at 
bestyrelsen for den kommende 2-års periode vil bestå af ovenstående medlemmer. 
 
e. Valg af revisor for den kommende 2-års periode 
 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede den nuværende revisor, Mogens Porsvig, til genvalg 
som revisor.  
 
Da der ikke var indvendinger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten, at 
revisoren var genvalgt.  
 
f. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen indstillede, at sidste års kontingent på kr. 1.200,- pr. år for virksomheder og 
institutioner, kr. 150,- pr. år for personlige medlemmer og kr. 50 for studerende/pensionister 
bibeholdes for den kommende 2-års periode. Forslaget blev vedtaget.  
 
 
g. Eventuelt 
 
Formanden takkede for genvalg og bød de 2 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i 
bestyrelsen. 
 
De to afgående bestyrelsesmedlemmer Anders Odgård og Peter Lundhus takkede begge for 
udnævnelsen til æresmedlemmer. 
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Der var ikke yderligere punkter på dagsordenen eller indkomne forslag fra medlemmerne.  
 
Dirigenten takkede forsamlingen for deltagelsen i generalforsamlingen og for god ro og orden.  
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.  
 
 
23. november 2007 
Søren Degn Eskesen 
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Generalforsamling, tirsdag den 20. november 2007 
Formandens beretning 

 
 
Kære alle medlemmer, bestyrelse og dirigent 
 
Det er mig en stor glæde og fornøjelse at få den ære at kunne berette og redegøre for 
alle Jer fremmødte i dag, hvorledes status er i foreningens regi og ikke mindst, 
hvordan foreningen fortsat positivt har udviklet sig gennem de sidste 2 år. 
 
Dansk Forening for Tunnel – og Undergrundsarbejder har nu haft sit virke siden 
1983, dvs. i 24 år, og dette er den 13. generalforsamling i foreningens historie. Dette 
bekræfter og retfærdiggøre foreningens berettigelse, som centrum og 
omdrejningspunkt for alt det der rør på sig i Danmark med hensyn til tunnel og 
undergrundsbyggeri og deraf beslægtede arbejder.  
 
Ser vi på medlemskaberne er foreningen i dag repræsenteret ved 35 medlemmer i 
alt; fordelt på 23 firmamedlemmer, 9 personlige medlemmer samt 3 
pensionister/studerende. Dette er det samme antal medlemmer som for 2 år siden. 
Herudover har foreningen indtil dato 1 æresmedlem i form af dagens dirigent Nestor 
Rasmussen. Denne specielle medlemskategori vil jeg meget gerne have lov at 
komme tilbage til senere i min beretning.  
 
Foreningen har et virke både nationalt som internationalt gennem sit medlemskab af 
International Tunnelling Association (ITA).  
 
Det internationale arbejde har blandt andet bestået i deltagelse ved ITA’ s årlige 
generalforsamlinger; i 2006 i Seoul, Korea repræsenteret ved Jørgen Holst med 
Søren Degn Eskesen som bisidder og i 2007 i Prag, Tjekkiet med Søren Degn 
Eskesen som repræsentant og Jørgen Holst som bisidder.  
 
Det er endvidere mig en stor glæde at kunne informere på generalforsamlingen, at vi 
for første gang i foreningens historie, har fået valgt en dansk repræsentant ind i 
ITA’s Bestyrelse (Executive Council), ved valget af Søren Degn Eskesen, COWI, i 
Prag for en 3 – årig periode. Tredje gang var altså lykkens gang for os. Vi ser frem 
til, at være med til at påvirke og have indflydelse på udviklingen internationalt ved 
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Sørens deltagelse i det fornemme selskab. Endvidere ser vi frem til, at Søren kan 
indhente nyttige informationer, knytte gode venskaber og faglige kontakter med den 
internationale tunnelindustri til stor gavn for os alle i foreningen. Vi har i 
bestyrelsen aftalt med Søren, at når tid er, vil han kort informere på vores 
medlemsmøder alternativt vores hjemmeside om sidste nyt fra ITA.   
 
Den danske deltagelse i ITA’s arbejdsgrupper har siden sidst været stigende, idet vi 
nu er repræsenteret med dansk deltagelse i 5 ud af de 13 arbejdsgrupper. 
 
I arbejdsgrupperne deltager i perioden 2007 - 2008: 
 

• WG 2: Research, Søren Degn Eskesen 
• WG 3: Contractual Practices in Underground Construction, Anders Odgaard 
• WG 6: Maintenance and Repair of Undergrund Structures, Jørgen Holst 
• WG 11: Immersed Tunnels and Floating Tunnels, Casper Paludan-Müller 
• WG 15: Underground and Environment, Lars Møller Marcussen 

 
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre alle foreningens medlemmer til 
at deltage i en af de mange arbejdsgrupper. I er meget velkomne til at rette kontakt 
til mig eller sekretæren, så skal vi gerne sørge for tilmelding og kontakt til ITA mv.. 
Det er vigtigt, at vi knytter internationalt netværk og gode kontakter, idet vi 
fremover herhjemme fortsat skal have bygget flere tunneller og større 
undergrundsarbejder. I kan i øvrigt få et godt overblik over arbejdsgrupperne på 
ITA’s hjemmeside www.ita-aites.org eller DFTU’s hjemmeside www.dftu.dk og 
benytte de links, der er til ITA. 
  
Bestyrelsen har haft mange seriøse planer om at være vært for ITA’ s årlige 
generalforsamling og World Tunnelling Congress (WTC) i 2011 i København. Vi 
valgte efter nærmere samråd med blandt andet ITA’s sekretariat at trække vores 
kandidatur tilbage til fordel for Helsinki, Finland, som vi har meddelt, at vi støtter 
og bakker fuldt op omkring, når valget om værtsland skal finde sted til september 
2008. Vi har i bestyrelsen aftalt, at i tilfælde at Helsinki bliver valgt, vil vi gerne 
bidrage med teknisk og organisatorisk assistance til vores venner i Finland.  
 
ITA’s bestyrelse støtter det regionale samarbejde. Danmark hører til i en gruppe 
bestående af de øvrige nordiske lande, de baltiske lande og Rusland. Søren Degn 
Eskesen deltager som dansk repræsentant ved disse møder. Der har i alt været 
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afholdt 4 møder siden 2005 med repræsentanterne fra de øvrige lande i regionen. 
 
ITA udgiver i dag kun ét nummer af bladet ”Tribune” i forbindelse med den årlige 
generalforsamling. ITA satser meget på at vedligeholde en god hjemmeside. Der er 
fra DFTU’s hjemmeside blandt andet en direkte link til ITA’s hjemmeside.  
 
Vi modtager stadigvæk et nummer af ”Tunnelling and Underground Space 
Technology”, der kan lånes hos foreningens sekretær. 
 
De fremtidige generalforsamlinger og verdenskongresser i ITA regi afholdes i: 
 

• 2008, New Delhi/Accra, Indien 
• 2009, Budapest, Ungarn 
• 2010, Vancouver, Canada 

 
I Danmark har foreningen arrangeret følgende medlemsmøder de sidste 2 år: 
 

• 25. oktober 2005: Pusan sænketunnel projektet, Sydkorea (efter sidste 
generalforsamling) ved COWI. 

• 6. december 2005: Status på projekterne DART, FIT og UPTUN (COWI) 
efterfulgt af foredrag omkring status på Runehammer Test Tunnel forsøgene 
ved norsk foredragsholder. 

• 28. februar 2006: Hammerfest naturgasanlæg i Norge (PIHL) efterfulgt af 
foredrag om Store kaverner i Sverige ved svensk foredragsholder. 

• 30. maj 2006: Crossrail projektet i London ved direktøren fra Crossrail 
• 5. september 2006: Fællesmøde med Dansk Selskab for Bygningsstatik. 

(DSBY) om Oslo Operaen og Bjørvika Tunnelen ved norske 
foredragsholdere.  

• 28. november 2006: Storebæltstunnelen – 10 år efter ved Sund & Bælt. 
• 30. januar 2007: Sænketunnelen under Shannon – floden i Limerick, Irland 

ved COWI. 
• 14. august 2007: Pajares højhastighedstunnelprojektet i Spanien ved dansk 

geolog på projektet. 
 
Foreningen har arrangeret følgende 5 ekskursioner de sidste 2 år: 
 

• 22-23. september 2006: Besøg til Oslo Operaen og Bjørvika Tunnelen, Oslo, 
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et fællesarrangement med Dansk Selskab for Bygningsstatik (DSBY). 
• 14. november 2006: Byggepladsbesøg til Københavns Energi’s nye 

fjernvarmetunnel på Amager ved MT Højgaard. 
• 21. marts 2007: Nyt byggepladsbesøg til fjernvarmetunnelen på Amager ved 

MT Højgaard. 
• 15. maj 2007: Byggepladsbesøg til Malmø Citytunnelen, Trianglen og Malmø 

Centralstation. 
• 24-28. oktober 2007: Ekskursion til Marmaray projektet i Istanbul ved Steen 

Lykke og Claus Iversen. 
 
Deltagerantallet til foredragsmøderne har været meget varierende. De fleste har haft 
25 – 30 deltagere, hvilket vi i bestyrelsen ser som alt for lidt. Bestyrelsen vil 
fremover have endnu mere fokus på mulige tiltag, der kan bringe deltagerantallet op 
på et noget højere niveau.    
 
Vi har til gengæld på de afholdte ekskursioner set en stor medlemsinteresse for at 
deltage. Vi måtte bl.a. gentage besøget til Københavns Fjernvarmetunnel og sidst, 
var vi 27 deltagere til arrangementet i Istanbul. Vi vil i fremtiden lægge endnu mere 
vægt på arrangementer og ekskursioner til byggepladser for anlægsprojekter, når 
lejligheden og muligheden byder sig til. 
 
Foreningens hjemmeside bliver løbende forbedret og opdateret med sidste nyt fra 
bl.a. ITA. Jeg kan godt fastslå her, at hjemmesiden er i endnu bedre stand end for 
blot 2 år siden. Dette afspejler sig bestemt også i antal af besøg, der har været 
stigende gennem de sidste 2 år. Vi har i gennemsnit mere end 1500 (hits) besøgende 
per måned, hvor siderne med ITA, mødereferater og fotos fra ekskursioner er de 
mest besøgte. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer at 
bruge vores hjemmeside endnu mere til løbende at holde sig orienteret om de 
forskellige aktiviteter. 
 
Foreningens finansielle situation har ikke ændret sig væsentligt siden sidste 
generalforsamling. Vi er fortsat en ganske velkonsolideret forening. Faktisk vil vi 
gerne have gode idéer til aktiviteter, vi kan støtte inden for foreningens formål. 
Specielt kan jeg oplyse, at vi giver økonomisk støtte til medlemmers deltagelse af 
ITA’s arbejdsgrupper. 
 
Vi har gennem de sidste 2 år haft et udmærket samarbejde med Dansk Selskab for 
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Bygningsstatik, IABSE Danmark og Dansk Geoteknisk Forening i forbindelse med 
vores aktiviteter. Dette samarbejde skal vi fremover forsøge yderligere styrket ved 
hjælp af flere fællesarrangementer, når det er muligt.  
 
Ser vi lidt ud i fremtiden i Danmark, bliver byggeriet af den kommende Metro 
Cityring det største anlægsarbejde i nyere tid. Der arbejdes også på andre fronter 
med store anlægs og tunnelprojekter som: 
 

• Nordhavnsforbindelsen i Københavns Kommune 
• Marselis Boulevard Tunnelen, Århus Kommune 
• Krydsning af Roskilde Fjord, Staten 
• Københavns Havnetunnel (langsgående) som sænketunnel 
• Nye metrolinjer ud fra Cityringen 
• Parkeringshuse (Ørestad og Københavns Kommune) 
• Udbygning af det eksisterende motorvejs - og jernbanenet  

 
Og så er en kommende Femern Bælt forbindelse tættere på end nogensinde før. 
 
Vi vil i foreningen følge projekterne og deres udvikling tæt i de kommende år. Der 
skulle hermed være lagt op til rigtig mange spændende aktiviteter i DFTU’s regi i 
årene fremover.  
 
Så vil jeg gerne afslutningsvis have lov til at takke min bestyrelse for 2 rigtige gode 
år i DFTU’s regi og det store arbejde I hver især har lagt i foreningen. Specielt vil 
jeg gerne rette en stor tak til Peter Lundhus og Anders Odgaard, der begge nu har 
valgt at trække sig tilbage efter 14 års fornem og kompetent indsats for foreningen. 
På den baggrund har jeg og den øvrige bestyrelse valgt at indstille Jer begge som 
nye æresmedlemmer af foreningen fra dags dato. Hermed har dagens dirigent, 
Nestor Rasmussen, fået yderst kompetent selskab i den helt specielle kategori af 
vores medlemsskare, som I 3 nu udgør alene, nemlig VIP kategorien i DFTU: 
Æresmedlemmerne.   
 
Tusinde tak for jeres opmærksom. 
        
Jørgen Holst 
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