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Indledning 
Jeg vil indlede dette års beretning med at takke for fremmødet til årets generalforsamling! 
Det glæder bestyrelsen, at en stor del af medlemmerne er kommet og forhåbentligt vil 
bidrage til en konstruktiv debat i løbet af dagen.  
 
Årets aktiviteter 
2019 er nu godt overstået, og det er tid til at gøre status over endnu et foreningsår. Det har 
på nogen områder været et udfordrende år, fordi kemien i bestyrelsen desværre ikke har 
været den bedste; blandt andet på grund af forløbet på sidste års generalforsamling, men 
også på grund af uindfriede forventninger til arbejdsindsatsen fra nogle 
bestyrelsesmedlemmer. Det har fået den konsekvens, at 2 af de gamle 
bestyrelsesmedlemmer nu trækker sig – ærgerligt synes jeg – mit store håb er, at 
generalforsamlingen vil vælge nogle nye medlemmer, som er klar til at tage fat for alvor 
samtidig med, at vi får genopbygget stabilteten og den gode foreningsånd. Jeg ønsker det 
bedste for foreningen, og vil på det kraftigste opfordre til, at I som medlemmer henvender 
jer direkte til formanden, hvis der er noget I undrer jer over. Kun på den måde kan jeg gøre 
noget konkret ved evt. problemer! 
På trods af uenighederne er det dog stadig lykkedes for os at få arrangeret to gode ERFA-
møder for medlemmerne samtidig med, at vi har haft særlig fokus på gennemgang af 
medlemsdatabaserne, persondataforordningen, forsikringen og ikke mindst drøftelse af 
fremtiden. Sidst på året modtog medlemmerne en forespørgsel om, hvilke temaer, tiltag og 
forventninger der måtte være til 2020 og senere. Vi modtog svar fra 5 medlemmer – ikke 
mange, men tusind tak til jer, der brugte tid på besvarelsen. Sammen med opsamlingen 
fra ERFA-møderne har vi grupperet besvarelserne og er startet på at arbejde med 
følgende områder: 
 

- Fremtidens sekretariat – internt eller eksternt eller begge dele? 
- Information til medlemmerne – kort nyt samt dyberegående temaer. 
- Fornyelse af hjemmesiden – åben og lukket del 
- Kommende ERFA-møder og evt. andre mødeformer 

 
Et andet område, som har været i fokus er det internationale samarbejde: 
 

I 2019 har vi deltaget i et kombineret møde/messearrangement med den 
europæiske forening af sikkerhedsrådgivere (EASA). Jesper Hornum er valgt som 
bestyrelsens delegerede og næste møde er i april. EASA har 25 medlemmer, og 21 
europæiske lande er repræsenteret. 
I november 2019 var vi vært ved et fællesnordisk formandsmøde i København. 
Mødet blev arrangeret for at få gang i et øget nordisk samarbejde, som på sigt 
gerne skulle blive til gavn for medlemmerne. Myndighederne har allerede fælles 
møder, og vi mener derfor også, at vi med fordel kan snakke sammen og forsøge at 
få gang i en dialog med dem. Første opgave er at få kortlagt, hvilke udfordringer der 
er ved grænseoverskridende transport af farligt gods mellem de nordiske lande. 
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Ud over de nævnte fokusområder har bestyrelsen arbejdet med de løbende driftsopgaver. 
 

 Der er i 2019 udsendt 9 nyhedsbreve med forskellige informationer og indlæg 
om aktuelle emner.  

 
 Forsikringsaftalen for de medlemmer, der har tilkøbt forsikringen i forbindelse 

med medlemskabet af foreningen.   
 

Planlægning af 2 ERFA-møder. Årets tema har været ”Emballage”, og vi har afholdt to 
arrangementer inden for dette emne: 

 
Forårets arrangement blev afholdt i maj. Dagen startede på Kolle Kolle i Værløse, 
hvor Arne Hammer fra Farusa Emballage A/S fortalte om firmaets udvikling og 
historie, og derefter gennemgik han den samlede testprocedure for papemballage. 
Dagen sluttede med et spændende besøg på virksomheden. 35 medlemmer deltog. 

 
Efterårets arrangement blev afholdt som et døgnseminar i Vejen. Temaet var kemi, 
emballering og fremtidens plastemballager. Et par gode dage med masser af input, 
drøftelser og ikke mindst erfaringsudveksling og masser af socialt samvær. Vi 
mangler fortsat at udsende materialet fra seminariet – desværre har det endnu ikke 
været muligt, at få oplægget fra det norske testinstitut på grund af størrelsen, men 
vi arbejder fortsat på sagen. 
Der var solid opbakning til efterårets arrangement – 51 deltog.  
 

Redegørelse for udviklingen i økonomiske forhold og aktiviteter  
Foreningen har igen i det forløbne år oplevet en stabil drift. Medlemsantallet tæller ved 
årsskiftet 169, og der er generelt god tilslutning til foreningens arrangementer. Til 
sammenligning var der i 2018 172 medlemmer.  
Årets resultat er præget af de to større arrangementer om emballage – det ene om 
papemballage hos Farusa og på KolleKolle samt døgnseminariet om plastemballage i 
Vejen.  
Årsresultatet udviser et underskud på kr. 75.221 i forhold til et budgetteret underskud på 
kr. 26.650. 
 
Egenkapitalen ultimo andrager kr. 326.631, hvilket anses som tilfredsstillende. 
 
Planer for fremtiden 

- Aktiv deltagelse i den offentlige debat omkring sikkerhedsrådgivere og 
virksomheder. 

- 2 årlige ERFA-møder. Forslag til temaer er: 
o Gas – planlagt til 6. maj 2020. 
o Hvad sker der, når uheldet er ude – mediedækning m.m. 
o Brandøvelse i Korsør. 
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- Fortsat fokus på gensidig informationsdeling fra medlem til medlem. 
- Fokus på medlemmernes holdninger til rollen som sikkerhedsrådgiver; herunder 

udarbejdelse af etiske regler for foreningens medlemmer.  
- Udbygning af det internationale samarbejde; både det nordiske og det europæiske.  
- Fokus på innovative tiltag. 

 
Herudover tror jeg på, at det er godt og sundt for foreningen, at bestyrelsen løbende har 
fokus på at tilgodese alle typer medlemmer; både konsulenter, myndighedspersoner, 
undervisere, transportører, speditører og producenter, så foreningen fortsat er attraktiv for 
alle. Det er jo netop foreningens store styrke, at vi hver især har forskellige erfaringer at 
berige og ikke bekrige hinanden med. Bevar forenings-ånden, respektér hinandens 
synspunkter og del ud af jeres viden, så alle blive klogere. 
 
Afslutningsvis vil jeg endnu engang takke medlemmerne for opbakningen og ikke mindst 
bestyrelsen og suppleanterne for det store arbejde I alle yder for bestyrelsen og for 
foreningen. En særlig tak til Jens og Jesper, som træder ud af bestyrelsen – håber vi 
fortsat vil få gavn af jeres store viden! Også en stor tak til Claus, som nu efter mange års 
virke som revisor for foreningen, har valgt at stoppe. 
 
Tine Lykke Thomsen 
Formand  
 
 
 
 
 
 
 
 


