Dansk Radonforening bestyrelsesmøde nr. 2
Dato: 08.10.2015

Sted: Radonhuset, Ejby Mosevej 5, 2600
Glostrup

Deltagere:
Manja Lykke Alvagård (MA)
Bjarke Jacobsen (BJ)
Hans-Jørgen Frisesdahl (HF)
Charlotte Gudum (CG)

Formand, referent
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Afbud:

Ingen afbud

MA havde indkaldt til bestyrelsesmøde med forslag til dagsorden.
1. Valg af referent
Dagsorden blev godkendt. MA blev valgt til referent.
2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat
Sidste bestyrelsesmødereferat blev godkendt.
3. Drøfte evt. forretningsorden for bestyrelsen
MA fremlagde forslag til en simpel forretningsorden. Der var enkelte rettelser hertil, men ellers
blev denne godkendt.
4. Udkast til pressemeddelelse gennemgås
MA havde lavet udkast til pressemeddelelse. Det blev dog aftalt at afvente med at denne udsendes
til hjemmesiden er færdig og vi kan henvise til denne.
5. Igangsætte arbejder ift. bevilling fra Bolius samt kontingentmidler
Der er modtaget bevilling fra Bolius på 25.000 kr. til hjemmesideudarbejdelse. Det blev i
bestyrelsen drøftet, hvilke af de modtagne tilbud vi skulle acceptere ift. hjemmesideudarbejdelse
mm. Det blev besluttet at acceptere det billigste tilbud fra Codemakers, hvor vi får både
hjemmeside + forum løsning til cirka 32.500 kr. Der ville således kun skulle betales en mindre andel
af (5-7.000 kr.) fra kontingentmidler, da resten modtages fra Bolius. MA sætter i gang overfor
Codemakers.
Det blev ikke vedtaget at bruge penge på at støtte Kræftens Bekæmpelse og dermed kunne benytte
deres støttelogo på hjemmesiden.
Det blev endvidere besluttet ikke at bruge penge på logo udarbejdelse, men selv prøve at lave et
sådant. Gerne gøre brug af medlemmerne i den forbindelse, da de evt. har nogle gode forslag
hertil. BJ vil også lave udkast til logo.
6. Hvad er status på medlemsantal – har det givet pote at rykke nogle/kan vi rykke flere
BJ har kontaktet flere virksomheder og har fået enkelte flere medlemstilkendegivelser. Der er dog
også flere, som ikke har vendt tilbage og BJ vil rykke disse.

CG har ikke tid til at udsende fakturaer til medlemmerne, så HF tilkendegav at han godt kunne gøre
dette. MA skulle blot lave fakturaudkast til denne.
Det blev aftalt, at medlemsperioden løber fra 1. oktober – 30. september.
7. Status på at kontakte minister (pt. Sat i bero ift. Bolius)
MA orienterer nærmere om samtale med Dansk Miljøteknologi. Hun kontaktede disse og
forespurgte om Foreningen måtte bruge de oplysninger om manglende radonmåling i
kommunerne, som Dansk Miljøteknologi havde fundet frem til. Mads Leebech tilkendegav at det
måtte vi gerne og henviste til, at journalist Line Jensen fra Bolius også havde spurgt nærmere til
disse oplysninger, så vi kunne lave noget sammen herom. MA kontaktede herefter Line Jensen, som
oplyste, at de havde planer om en større spørgeundersøgelse og bestyrelsen var enige om, at
samarbejde med Bolius i forhold til dette og afvente denne nærmere spørgeundersøgelse.
8. Nyt radonkursus annonceres på Byggecentrum – skal vi evt. opfordre/oplyse vores medlemmer til
dette.
CG ville spørge SBI om de inden for den nærmeste fremtid vil udbyde et kursus.
9. Evt.
- Det blev drøftet, hvordan foreningens navn og logo fremadrettet må benyttes af
medlemmerne. Det blev besluttet, at foreningens kommende logo frit må benyttes af
foreningens medlemmer sammen med oplysningen om, at virksomheden er medlem af Dansk
Radonforening.
- Det blev drøftet om suppleanten (Allan Rabe) skulle deltage i bestyrelsesmøderne. Det var ikke
bestyrelsens opfattelse, at dette var nødvendigt, men han skulle da have muligheden herfor og
dermed oplyses om mødetidspunkt og sted.
- Det blev drøftet hvad domænenavnet for foreningen skulle være. Det blev besluttet at være
www.radonforening.dk
- Det blev drøftet, hvordan denne ønskede kvalitetssikring i foreningen skulle opretholdes og der
var enighed om, at der skulle laves kodeks/kvalitetssikringsdokument for de forskellige
områder for radonvirksomhederne (rådgivende, målefirmaer, producenter m.fl.). Der var også
enighed om, at der skulle nedsættes udvalg/grupper blandt medlemmerne for at udarbejde
disse. Det blev besluttet at afvente dette pt., men vil blive igangsat i nær fremtid.
- Næste møde: 11. november 2015 kl 19 i Radonhuset, Ejby Mosevej 5, 2600 Glostrup
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Manja Alvagård

