P17, Dagsorden
P17 møde den 29. januar 2018 hos: Den jydske Haandværkerskole, Hadsten
Deltagere:
- Karsten Høllund (KH) (Formand)
- Morten Christensen (MC) (Næstformand)
- Henning Espersen (HE)
- Jørgen Hagelund (JH)
- Jørgen Bo Nielsen (JBN)
- Jesper Knudsen (JK)
- Kristian Henriksen (KH)
- Henrik Øelund (HOE)
- Bjarne Jensen (BJ)
- Torben Andresen Lindhardt (TAL)
- Allan B. Rasmussen (ABR) Referent
Afbud:
- Mia Mølgaard Eitel (MME)
- Johnny Kristensen (JKR)
Ikke mødt:
- Jesper Løvendahl (JL)
Kim Fusager Balle (KFB)
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Pkt. Dagsorden
1
Godkendelse af dagsorden

30-01-2018

Formanden bød velkommen til mødet
Dagsordenen blev godkendt
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Opfølgning fra sidste møde:

Fra referat 21. juni 2017:
Pkt. 2. ABR sendt søgeord til JBN
Pkt. 4 JH har dette med ifh. til dagsorden
Pkt. 5 JBN har undersøgt dette. IU er momsregistreret
- det er P16 + P17 ikke. Årsagen til dette er, at der
ikke foregår et momspligtigt salg, og dermed ikke er
grundlag for en momsregistrering. Man kan ikke blive
momsregistreret udelukkende med henblik på et
momsfradrag.
Pkt. 6 Står i dag ikke i SBC 243, at det er
rørleverandørens oplysninger og anvisninger, som skal
følges. Det er P17, som står for SBC 243 og en evt.
ændring heri skal i høring. ABR, JH og JBN ser på en
ændring hertil om der evt. kan laves en ”teknisk
instruks”.
Pkt. 7 Der kan nu fra hjemmesiden laves en PDF fil
med engelsk tekst og DS logo.
JBN lavet økonomisk kalkule for udskiftning af alle
pt. gyldige certifikater. Pris for dette ca. 44.000,Punktet behandles senere på dagsordenen.
Pkt. 8 Digitalisering af ”kriterierne” er igangsat.
Deadline senest sommerferien 2018. JK gør
opmærksom på, at der er copyright på ”kriterierne”
men oplever at disse bliver kopieret.
Pkt. 9 VVS ønsker ikke separat certifikatprøve. Vil
ændre målpindende i nuværende undervisning således,
at denne er ækvivalent med ”Rør-kurset”. Måske
aflægge prøve på en af plastsvejseskolerne. Det er ikke
afklaret hvordan dette endeligt skal gennemføres. VVS
følger op og vender tilbage.
Pkt. 10. JK har fået lavet prøver hos DjH. Har ikke set
samme problemstillinger som tidligere oplevet og
analyserne viser ikke at der er samme problemer.
KH udfører test at nye prøver udleveret af JK.
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Godkendelse af plastsvejseudstyr v/Jørgen
Hagelund

Der er kommet én ansøgning fra virksomhed, som
ønsker godkendelse (dog mangelfuld). Har fået
henvendelse fra norsk virksomhed, som har vist
interesse vedr. godkendelse. Der er i dag
virksomheder, som bruger DS logo til at udstede
prøvningsrapporter.
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Hjemmesiden har et faneblad med virksomheder, som
viser hvem der er godkendt til kontrol af udstyr. Denne
er i dag tom. Skolerne bør forlange, at kontrol af
plastsvejseudstyr udføres af godkendt virksomheder.
JH kontakter de virksomheder, som i dag kontroller
udstyr for at gøre opmærksom på, at de skal lade sig
certificere for at må bruge DS logoet.
ABR undersøger hvordan dette fremgår og er
beskrevet i SBC 243
(Opfølgning: Der er i DS2383 eller i SBC 243 ikke
formuleret krav omkring plastsvejseskolernes udstyr
eller kontrol og kalibrering af dette.
Det fremgår dog i ”Håndbog for
plastsvejsecertificering” side 2-3, at det er den
certificerede plastsvejseskoles ansvar:
• ”at stuksvejseudstyr opfylder betingelserne i
DS/INF 70-6 og recertificeres årligt af godkendt prøvningsinstitut (Instituttet udpeges af P17 efter
indhentede tilbud)”).
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Status på aktiviteter og økonomi v/ Jørgen
Bo Nielsen

JBN udleverede foreløbigt regnskab for 2017 som
viser overskud på kr. 138.892,Egenkapitalen er herefter ca. kr. 804.630,Der er stabil aktivitet med ca. 900 certifikater i 2017
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Insta 2072 ”Skandinavisk” opdatering af
DS/INT70 v/Karsten Højlund

KH været med i arb.gruppe omkring ny skandinavisk
Insta omhandlende plastsvejsning. Er ikke med
længere pga. jobskifte. I arb.gruppen er bl.a.
rørleverandør og finsk prøvningsinstitut.
En evt. ny Insta standard skal i offentlig hørring og
kan overrule den dansk DS/INF 70. Vigtigt at der er
dansk repræsentant og at P17 udvalget holdes
orienteret omkring arbejdet. JH undersøger hvem fra
Danmark der deltager.
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Nye plastsvejsekort v/Jørgen Bo Nielsen

JBN undersøgt pris for nyt plastsvejsekort med billede
og DS logo. Det blev besluttet at der udstedes nye
plastsvejsekort.
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Eventuelt

JH fortalte, at der i DS fremover vil være en afdeling i
Løgstør vedr. ”miljømærke” Danmark (Svanemærket).
JH nævnte, at der er opmærksomhed omkring de brede
danske plastsvejsecertifikater.
JBN orienterede omkring 3 partsforhandlingerne og
betydningen for AMU aktivitet. Alle AMU kurser skal
ses efter og vurderes om de skal fortsætte. Der skal
være prøve som afslutning på alle kurser. Det skal
være mulighed for at have delmål således, at man kan
tage dele af enkelte kurser. Uvist om dette får
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betydning for certificeringskurserne.
Selandia i Slagelse er ved at oplære ny underviser. Det
er skolens ansvar at ny underviser opfylder kravene til
plastsvejsekyndig underviser efter SBC 243
BJ orienterede om, at HNM laver udflytninger men pt.
lidt uklart hvilke afdelinger dette kommer til at dreje
sig om.
Membran recertificering ændres fra 3 til 2 dage. Skal
ændres i bl.a. Amukurs. JBN sikre dette.
JK oplever, at IR (infrarød) svejsning bliver mere
udbredt. Vil i forbindelse med revision af kriterierne
undersøge om dette er aktuelt og om IR evt. bør indgå
i kurserne.
JK vil til næste møde give P17 en oversigt/status vedr.
censorernes oplevelser på skolerne.
HOE glæder sig over, at der de næste 4 år ikke skæres
på taksterne og at der bliver bedre vilkår for deltagere
og virksomheder på AMU kurser.
ABR oplever god aktivitet på plastsvejsekurserne. Der
er sjældent aflysninger.
Det var drøftelser omkring evt. teoriprøver på engelsk
da der tilmeldes flere udenlandske deltagere. JBN
undersøger pris på oversættelse af 2 sæt plastsvejse
teoriprøver til næste møde.
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Næste møde

Næste møde: 19. juni kl. 10.00
Hos: Uponor Infra
Lollandsvej 35
5500 Middelfart

