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Nogle kapitler i historiebøgerne er længere og indeholder mere skelsættende begivenheder end andre. 
Et er dog sikkert: Når historikerne skal gøre boet op, vil de sidste 2 år slet ikke kunne rummes i et 
enkelt kapitel. Først fik vi Corona, der har givet en hidtil helt uhørt ændring i den måde, vi har måtte 
arbejde og leve på, som stadig sidder i vores krop og erfaringer, og som næppe har sluppet sit tag i 
verdenen.  
Netop som 3-bølge begyndte at klinge af, fik vi så krig i Europa. Vi kender endnu ikke effekten på 
vores liv og samfund, men chokket over at et lille land som vort eget kan risikere at blive angrebet af 
en stormagt er voldsom, ligesom 100.000 flygtninge bare i vort eget land er en voldsom udfordring, 
som vi meget hurtigt skal finde en løsning på og det samtidig med, at vi skal finansiere stigende 
forsvarsudgifter og forhåbentlig også snart genopbygning af Ukraine. Det kommer også til at forandre 
Danmark. 
Konkret i forhold til Danvak og VVS Teknisk Forening er det dog først og fremmest Coronaen, der 
indtil videre har påvirket vores arbejde og mulighed for at løfte kompetenceniveauet i byggeriet. Vi 
har jo store ambitioner, men har som alle andre måtte justere vores aktiviteter efter forsamlingsforbud 
og afstandskrav. Men det er ikke kun restriktionerne, der har ramt os, rigtig mange virksomheder har 
også indført egne interne retningslinjer, der har begrænset mulighederne for at deltage i større 
arrangementer. Resultatet er blevet aflysning efter aflysning af gode kurser, temadage og konferencer. 
Det har været nervepirrende og hårdt at se, hvordan en ellers stærk og solid forening som vores har 
måtte se omsætning forsvinde som dug for solen. 
Vi lever heldigvis i et land, hvor det har været muligt at spænde et delvist sikkerhedsnet under 
virksomhederne, og vi har da også haft gavn af hjælpepakkerne, uden hvilke vores regnskab for 2021 
ville have set meget værre ud. Men vi skal lære af krisen, og en af de læringspunkter, som vi må tage 
fat på er, hvordan vi gør vores strategi mere Coronaresistent. 
 

Strategien 
Vi er i fuld gang med at implementere vores nye strategi - og det er en mindst lige så vigtig opgave 
som at udarbejde selve strategien. 
Som I ved er vores ambition: 
”At skabe et bedre byggeri i Danmark, der øger brugernes trivsel, styrker bygningerne værdi og 
fremmer bæredygtighed.” 
Det er en ambition, som i den grad holder, og den står som bestyrelsens ledetråd for vores arbejde. 
Vi er selvfølgelig til for vores medlemmer, og har på det mere operationelle plan 3 styrebegreber, 
nemlig: 

”viden, innovation og værdi” 
 



                                                                                                                              
 
 
 
 
Et vigtigt led i strategien er også, at vi har udvidet vores målgruppe, så vi omfatter hele byggeriets 
værdikæde herunder også bygherrer, rådgivere, entreprenører samt drift og vedligehold. Der er 
nemlig brug for et bredt kompetenceløft i byggebranchen, så vi kan bygge rigtigt første gang og være 
en aktiv aktør i forhold til at sikre bæredygtigt byggeri. 
På det konkrete plan indebærer vores strategi, at vi tilbyder netværk, arrangementer og videndeling, 
der tydeligt adskiller sig fra øvrige tilbud i branchen og som giver målbar værditilvækst for 
medlemmerne, virksomhederne og branchen. 
Det er en strategi der holder. 
 

Arrangementer 
Som sagt har Corona krisen ramt os hårdt på vores arrangementer. 
Helt konkret måtte vi udskyde Danvak Dagen 2021, som vi heldigvis kunne afholde d. 29. september, 
med et godt og meget relevant program, der favnede hele paletten af aktiviteter i Danvak. Stor tak til 
vores kompetente og vidende konferenceudvalg. 
Installationskonferencen i Århus måtte vi desværre helt aflyse, og det samme er tilfældet for mange af 
vores kurser. 
Planlægningen og idégenerering omkring alle vores temamøder ligger i vores faggruppeledelser. Her 
bliver der gjort et stort arbejde for at sætte fokus på hvad der er relevant, hvad der går godt og hvad 
der går skidt, i byggeriets tekniske installationer. Det blev desværre heller ikke til mange temamøder i 
2021, men vi kom en del af vejen ved implementere web-møder, som vi kommer til at bygge videre 
på fremover.  
Det har således været et år med kraftig modvind i forhold til vores arrangementer. Dem vi fik 
gennemført, har dog haft en høj værdi for vores medlemmer. Vi skylder derfor en meget stor tak ikke 
mindst til vores faggrupper for at kæmpe så hårdt for at få arrangeret temamøder - men også for at 
tage den sure opgave på sig at aflyse, at finde nye veje og starte forfra, når coronaen endnu engang 
satte en stopper for et møde. I er i den grad nøglepersoner i vores forening. 
Vi har også trukket store veksler på vores mange kompetente undervisere, der har udvist meget stor 
fleksibilitet, ikke mindst når vi har måtte aflyse. Vi er stolte over, at vi kan trække på så dygtige og 
omstillingsparate undervisere, der både har stor faglig viden og kender den virkelighed, hvor 
løsningerne skal implementeres. 
 

Sekretariatet 
Der er også sket nyt i vores sekretariat. Vores lejemål på Islands Brygge blev desværre opsagt, og vi 
gik derfor straks i gang med at finde et nyt domicil. Vi er nu flyttet til den del af Symbion, der ligger i 
Njalsgade, og er flyttet ind i et kontorfællesskab med mange spændende iværksættervirksomheder. 
Staben udgøres af vores dygtige generalsekretær Claus Andreasson, der får kompetent hjælp af både 
vores aktivitets- og medlemskoordinator Tina Michelsen og marketingskoordinator Thomas Enghave 
Olsen. Det er et lille men meget engageret sekretariat, som vi skal være meget taknemmelige for. De 
knokler hver dag for at udrulle vores strategi og skabe aktiviteter i foreningen til gavn for vores 
medlemmer. 
Når det har kunnet lade sig gøre at drive og udvikle Danvak med så få medarbejder, så skyldes også 
at bestyrelsen bakker stærkt op om sekretariatet og stiller sig selv i spidsen for at sikre, at vi finder de 
løsninger, som vores medlemmer forventer af os. Stor tak for det. 
 
 
 
 



                                                                                                                              
 
 
 

 

Internationalt samarbejde 
Vi er, som I alle ved, medlem af to internationale netværk. 
Vores primære netværk er REHVA, som ud over samarbejde mellem foreningerne også uddeler 
REHVA-Award. Vi har flere gange været begunstiget af danske modtagere af denne pris, men det 
lykkedes desværre ikke i 2021. 
Udover REHVA er vi også medlem af SCANVAK, der er vores skandinaviske netværk, som nu også 
er udvidet med Estland, som er blevet associeret medlem. 
 

Covid – 19 projekt 
Vi skal som tidligere nævnt lære af vores erfaringer med covid-19, det gælder selvfølgelig i forhold 
til vores egen forening men så sandelig også i forhold til, hvordan vi skal bygge fremover. Vi har 
derfor været initiativtager til at samle, virologer, arkitekter og ventilationsspeciallister i et fagligt 
netværk.  
Formålet var at få bedre virusmedicinsk indsigt i byggebranchen, finde ud af hvordan vi kan 
minimere smitterisikoen i bygninger - og ja faktisk også finde et fælles sprog. Projektet er støttet af 
Realdania og blev færdigt ultimo 2021. 
Vi kom her med en række anbefalinger om indretningen af fremtidens bygninger og foreslog også 
etablering af et større forsknings- og innovationsforsøg på området.  Vi har på den måde etableret et 
samarbejde mellem specialister, der aldrig før har talt sammen, opbygget ny viden men også skabt en 
platform for et samarbejde, der kan føre langt længere. 
 

Afrunding 
Afslutningsvist vil jeg blot fremhæve, at 

• Desværre 2021 blev et stille og lidt trist år præger af hjemmekontor, aflysninger og flytning af 

arrangementer 

• Vi har heldigvis en klar strategi, hvor vores fokus nu er implementering 

• Vi har et stærkt kursusudbud, en god medlemsbase og et sundt fundament for vores ydelser 

• Endelig vil jeg gerne fremhæve, at vores strategi, økonomi og nye initiativer målstyres stærkt af vores 

sekretariat og følges tæt af bestyrelsen 

Og så vil jeg blot slutte af med at sige en varm tak for et godt og aktivt samarbejde i bestyrelsen, I har 
lagt mange kræfter i at udvikle foreningen og implementere den strategi, som vi sammen har udviklet 
og sidste men absolut ikke mindst en stor tak til sekretariatet for en altid engageret, kompetent og 
energisk indsats. 
Sammen gør vi en forskel. 
 


