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Netværksmøde den 24.11.2015
Som lovet på generalforsamlingen, vil vi tage initiativ til 2-3 årlige netværksmøder.
år. Det første er i støbeskeen og fastsat:

d. 24. november 2015 kl. 9-14
på Comwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, Middelfart
Sæt dagen af.
Program:
Kl. 9.00 ankomst og kaffe mm
Kl. 9.30 Bureau Veritas fortæller om status og arbejdsgange mm. Der vil blive plads til
spørgsmål.
Kl. 11.30 Drøftelse af standarderne – opdatering og nye
12.30 Frokost
13.15 Arbejde med standarder fortsat
14.00 Afslutning og tak for denne gang. Kaffe og kage at køre på.
Tilmelding senest den 20.10.15 til: info@akkreditering.dk
… men gerne allerede nu
Kontingent:
Der har været nogle uklarheder omkring vores kontingent.
Før generalforsamlingen og adgang til generalforsamlingen var kontingent kr. 100.
Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet skulle være 2500 kr. pr. år, allerede
for indeværende år. Derfor er der sendt faktura ud på 2400 kr. til de medlemmer der
havde betalt de 100 kr.

Der kan naturligvis være steder, der ikke vil være med på denne stigning. Nu har
kasseren sendt rykkere ud, hvori vi skriver, at såfremt kontingent (forskel) kr. 2400
ikke er betalt senest d. 30. september, betragter vi det som en opsigelse af medlemsskabet.
Det er samme dato hvor overgangsordningen med Bureau Veritas ophører.
Fremtid og drift:
Arbejdsgangen er lidt kompliceret. Da vi har flere henvendelser på hvordan man gør,
vil jeg tillade mig at genudsende beskrivelsen her. Dermed håber vi at kunne skabe
lidt overblik.
FADK ejer ordningen og standarder. De standarder, man bruger, skal genkøbes. Man
kan kun genkøbe når man er medlem. Så medlemskab og genkøb af standarder giver
adgangen til Bureau Veritas.
Efterfølgende gør Bureau Veritas følgende:
De steder der har været certificeret eller er i gang med en certificering, vil blive
kontaktet.
Her vil Bureau Veritas kontrollere at stedet har købt den nye standard af FADK.
Alle gamle certifikater skal senest d. 1. oktober 2015 udskiftes med nye og gældende.
Den organisatoriske standard er nu en integreret del af de øvrige standarder, derfor
betales der ikke særskilt for denne.
Altså i punktform
Alle skal følge nedenstående forretningsgang for at sikre den rigtige gang på
standarder:
1/ Betal kontingent til FADK. (kr. 2500,- pr. år)
2/ send en mail til info@akkreditering.dk , hvori man bestiller hvilke standarder man
bruger/vil have lov til at bruge.
3/Formanden fremsender en pdf med navn på sted og FADK’s nye logo, på hver af de
bestilte standarder.
4/ Formanden sender cc til kasserer/administration, der særskilt fremsender faktura
på kr. 1000 + moms pr. bestilt og leveret standard.

5/ Bureau Veritas får besked om den leverede standard og tager efterfølgende kontakt
og overtager hermed opgaven som er:
•
•
•
•

At udskifte certifikater (steder der fortsat har certificering nogle år endnu)
At aftale certificering for steder, der skulle recertificeres i perioden august 2014
til august 2015
At certificere steder der ikke er certificeret men som i konkurstiden har arbejdet
efter at blive det
At gennemføre et årligt audit

Der er aftalt en overgangsordning frem til d. 30. september 2015. I denne periode
skal stederne ikke betale et engangsbeløb til Bureau Veritas for certificeringsarbejdet.
Kun en løbende månedlig omkostning.
6/ Bureau Veritas fremsender faktura for den løbende omkostning jf. aftale. Dette
udregnes efter forskellige faktorer, men tager udgangspunkt i antal standarder.
Herefter indgår alle i en fast rutine med certificering og recertificering. Bureau Veritas
holder løbende dialog med stederne.
Foreningen Akkreditering Danmark – FADK, vil løbende udsende informationsbreve,
samt afholde netværksdage og møder.
Vi håber at denne model kommer til at virke, således at alle føler at vi har fået en god
og driftssikker model.
Bestyrelsen i FADK vil løbende være i tæt dialog med Bureau Veritas for at følge at
ordningen kører. Derfor er det vigtigt, at hvis I har spørgsmål, kommentarer, ris eller
ros, som I vil dele med os, at kontakte os på info@akkreditering.dk, så vi løbende kan
holde en tæt dialog med Bureau Veritas.
Vi ser frem til at vores forening vokser sig stor, og at medlemmer arbejder aktivt for
at vi bliver flere. Sammen er vi stærkest.
Med venlig hilsen

FADK
Jakob Schiøtt
formand

