DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014
Så er vi her igen, på V. Skerninge kro. Vi var her også for 6 år siden hvor jeg tydeligt
husker at Jørgen Kaarup var her for at prøve at sælge ideen om stråtagets kontor. Det
lykkedes ikke dengang.
Når jeg kigger tilbage på det forgangne år, ser jeg trods alt en væsentlig forbedring og
fremgang for vores fag. Ikke mindst takkes være Allan og Bodil. Efterårets to store
storme og efterfølgende en vinter uden sne og frost hvor vi bare har kunnet arbejde
igennem. Renoveringsfradraget blev jo også genindført for året 2013 og 2014. Jeg har
svært ved at vurdere værdien af dette tiltag. Men der er også åbnet lidt for
lånekasserne igen og et naturligt behov for vedligeholdelse presser på efter flere år
med næsten stop. Jeg har talt med mange kollegaer der godt kunne bruge en ekstra
mand. Men de er der jo ikke.
Det forgangne år er det første år med Stråtagets Kontor. Stråtagets kontor er hele
tækkefagets samlede bidrag til markedsføring af vores fag. Det er ejet af Jysk og
Dansk tækkemandslaug i fællesskab. Kontoret har for mig at se været en kæmpe
succes på mange områder. Med artikler i diverse blade og magasiner. Med et nyt og
meget lækkers blad. Med hjælp til nedsættelse af afstand til skel og arrangementet
med Arkitektskolen fra Århus som kom til Hadsten i to dage og blev inspireret med
stråtag. Netop det at få arkitektstudende i tale har vi jo talt om i rigtig mange år. Jeg
håber at succesen vil gentage sig og brede sig til København. Der arbejdes også med
Århus vand og Miscanthus. Tækkekontoret var også til stor hjælp ved det seneste
seminar og Skills i Ålborg. Det skal også understreges at Stråtagets kontor indtil videre
er en neutral omkostning for faget. Jeg er på fagets vegne meget glad for kontoret og
det arbejde der gøres for tækkefaget. Tusinde tak til Jørgen. Vi hører mere om kontoret
efter generalforsamlingen.
Vi er stadig det fag der procentuelt er hårdest ramt af østarbejdere. De henter rigtig
meget arbejde fra Danske tækkemand. Både legalt og illegalt. Det illegale kan vi gøre
noget ved. Vi kan sikre at de er rut registreret og hvis ikke, så meld dem. Det gjorde jeg
sidste forår med en sag lige her bag os. Lørdag middag og det var pinse lørdag middag
ringede en fra AT for at takke mig for anmeldelsen. De var rigtig glad for at få hjælp til
at finde Østfirmaer uden rent mel i posen. Og fremtiden bliver ikke lettere.
Regeringen vil have at mange flere skal have en erhvervsuddannelse og tilmed på et

højere bogligt niveau. Men hvor skal praktikpladserne komme fra med så mange
østarbejde og østfirmaer. Nu forgyldes de med dagpenge og børnepenge fra dag et i
Danmark. Når vi står hvor vi står, er det meget svært at se hvordan vi sikrer vores egen
berettigelse i det danske samfund. Den nye overenskomst har også nærmet sig noget
der ligner et kædeansvar, hvilket også var på tide. Alle de store kommuner har meldt
ud at de kræver et kædeansvar for alt anlægsarbejde. Og i følge bladet byg-tek fra i
går, så vil et nyt EU-direktiv pålægge Danmark at indføre et solidarisk ansvar i
byggesektoren, også kaldet kædeansvar. Så alt det vi små og mellemstore
virksomheder skriger på ser ud til at komme nu. Og når vi tænker på Phil og søn så
viser historien jo også, at der ingen fornuft er i at benytte billig udenlandsk arbejdskraft,
hverken for firmaet eller det danske samfund. Det var på alle måder en katastrofe.
Jeg ser et kæmpe problem i vores uddannelse efter at det blev muligt at lave korte
kontrakter. Vi er et fag uden en SKP mulighed. Derfor er vores lærlinge i princippet tabt
når en kontrakt udløber. I alle andre fag er lærlingene sikret en færdig uddannelse via
SKP. Jeg har bedt Per finde en løsning på denne forskelsbehandling. Jeg tænker vi
burde have en ekstra kompensation hos AUB for at tage en lærling uden kontrakt.
Altså samme mulighed som for en lærling der kommer i klemme p.g.a. firmakrak el.
lign.For jeg håber virkelig at det lille opsving i branchen gør at flere kommer i lære.

Sammen med Stråtagets kontor har vi været meget på omkring afstand til skel. Der er
lavet en fin rapport af SBI og DBI. Begge rapporter ses på DTL,s hjemmeside.
Rapporterne siger meget klart et det giver rigtig god mening at nedsætte afstanden for
et brandsikret stråtag. Vi har været til møde i Energistyrelsen og de ville det
anderledes. Styrelse rådfører sig mod betaling med DBI der så mener at stråtaget skal
testes som et klasse T. tag. Dette arbejde er så pågået med Niels Strange fra Dansk
Byggeri som tovholder sammen med Finn Guld. Der er søgt en videnskupon til arbejdet
så udgiften er neutral for faget. Vi venter meget spændt på resultatet. Det er nemlig af
allerstørste betydning at afstanden nedsættes for at opfylde vores mål om at fordoble
stråtaget indenfor 10 år. Så det er nu eller aldrig med denne 10 meters grænse. Det er
mit store ønske at vi laver en fortest sammen med Lars Schiøth Sørensen. Lars blev
landskendt onsdag aften som brandekspert på DR 1. Politiet sætter folk i fængsel for
brand. Lars får dem frikendt. Han er super dygtig.
DTL afholdt bindedag hos Jørand på Fyn, sammen med JTL. Men jeg kan ikke få øje
på JTL's deltagelse i disse fælles bindedage længere. Bindedagen var en fantastisk
succes med stor deltagelse og dejligt solskinsvejr. Set i bakspejlet var der bare for
mange indslag og dermed for lidt tid til snak med gode kollegaer. Vi snakkede om kemi
på taget, restaurering af gamle huse, certificering af tækkerør, østarbejdere, træulds
isolering og der blev prøve afbrændt tre små mokupper.
Det blev desværre også sidste gang vi så vores sekretær gennem 8 år Petter Astrup.
Petter var blevet opsagt som følge af ressourcetilpasning i Dansk Byggeri. Det kom
som en bombe for os alle. Jeg ønsker alt det bedste for Petter fremover, og ønsker
ham tillykke med den politiske succes.

Samtidig vil jer gerne sige velkommen til vores nye sekretær fra Dansk Byggeri,
Margrethe Petri Godtkjær. Margrethe og også konsulent for træsektionen som vi jo er
en del af. Hun er uddannet arkitekt og er derfor godt inde i mange af byggeriets
facetter. Så jeg er sikker på at hun hurtigt vil vænne sig til halm i øre og træsko.
Velkommen Margrethe.
I efteråret fik vi en mail fra en Arkitekt fra Fanø der spurgte om hjælp til at få Fanø
kommune i snak om en ny kommuneplan. Planen sagde at alle nye huse med en
taghældning større end 35 grader skulle have stråtag. Og på den ene side var det jo en
dejlig tanke for tækkefaget. Men på den anden side er det jo en teknisk fadæse da vi jo
ikke kan tække huse med en hældning på mindre end 45 grader. Vi prøver at komme i
dialog med kommunen så de kan rette ind efter de tekniske muligheder der er for
stråtaget. De vil så gerne have stråtag med det må ikke rage op over de små klitter.
Det bliver en sej kamp. En af de næste opgaver for faget er netop alle kommunerne
langs vestkysten der laver Kommune- og lokalplaner med alt for lille byggehøjde.
Derfor har vi huse med taghældninger helt ned til 30 grader. Det dur bare ikke. På det
felt kan vi lære meget af tyskerne. De er rigtig gode til at bygge med meget fald på
taget.

Og helt som vi plejer afholdte DTL seminar i begyndelsen af januar på DJH i Hadsten.
Vi var ca. 45 deltager på årets seminar og det var en kæmpe succes. Jeg lagde ud
med at snakke om dårlige tækkemænd, projekteringsfejl og andre trusler for faget. Og
efter at vi nu i mange år har haft fokus på tækkematerialerne og givet dem skylden for
rådne tage, ja så vender jeg nu bøtten og vil gerne sætte fokus på tækkefolkene. For
min erfaring siger helt klart at næsten alle dårlige tage skyldes tækkemanden og
tækketekniske bøffer i forhold til den viden vi har i dag. Der er stadig nogen der mener
at hårde betontage som vi lavede i begyndelsen af 90érne er det rigtige. At hældningen
på slidlaget er ligegyldigt, at taget skal knokkelspændes og stødlængden er uden
betydning. Det er også tækkemanden der vælger tækkerør til en given opgave. Og
nogen vælger stadigvæk lort fordi de er 2 kr. billiger. Vi er Danmarks billigste
tækkefirma. Ja og... Husk vi snakker kvalitet, holdbarhed, levetid og om noget der
skal være smukt i hele sin levetid. Denne målsætning kan aldrig forenes med
Danmarks billigste stråtag.
Vi snakkede om certificering af tækkerør. Thatchmark som englænderne kalder det og
som der formodentlig arbejdes videre med i ITS. Samtlige rørhandlere er helt oppe i
det røde felt over at tækkebranchen pludselig stiller krav til deres leverancer. Men vi
skal naturligvis stille krav, det er det mest naturlige i verden. Så blev der snakket om
certificering af tækkefirmaer. Claus Ising fra byggeriets kvalitetskontrol gennemgik
hvilke muligheder der var for at blive certificeret, både som branche og for det enkelte
firma. Jeg synes det var en meget tiltagende tanke. Dermed kunne vi formodentlig
opnå den mulighed at kunne tilbyde vores kunder en produktforsikring og det ville være
en oplagt distance til de østfirmaer der bare udkonkurrerer os på lave priser og dårligt
arbejde.

Bonderøven fortalte lidt om bæredygtigt byggeri, omkring hans renovering af
Kastaniegården med bindingsværk, egne mursten og stråtag. Frank sluttede meget
elegant af med en lignelse om den gamle sortbrogede jyske ko. Han kender udmærket
til problemstillingen mellem Jysk og Dansk. Vi havde også et indslag fra arkitekterne i
Århus. Jeg havde håbet de ville fortælle hvilke krav og ønsker de havde til os
tækkefolk. Men de skuffede lidt og snakkede om samlinger i træ uden skruer og
beslag. Lørdag med nyt fra skolen og lærlinge situationen. Vi så den nye opgave til
skills med lodret tækning og velux-vindue. Vi så efterårets tækkeopgaver med
lærlingene. Rigtig rigtig spændende. Nu lærer de at tække omkring et velux vindue.
Noget der har givet mange problemer for mange tækkemænd.
Efter seminaret var begge bestyrelser samlet på stråtagets kontor ved Koldkærgård, til
generalforsamling i Stråtagets kontor. Det var dejligt at se dette innovationshus som
Jørgen og stråtagets kontor er en del af. Generalforsamlinger blev afholdt i en god og
sober tone uden problemer. Men nogen er mere på end andre. Og det kunne være
rigtig godt hvis jysk tækkemandslaug bidrog lidt mere konstruktivt til tækkefaget. De er
der men jeg kan ikke få øje på hvad de vil. Jeg savner virkelig visioner for fremtiden fra
Jysk tækkemandslaug. Det må være et rimeligt krav når vi skal arbejde sammen i
Stråtagets kontor.
Sidst i januar blev der afholdt Skills i Ålborg med bl.a. DM i tækning. Der deltog kun to
lærlinge men på trods af det, blev det en velbesøgt stand. Der var over 42.000
besøgende i disse dage. DTL med Per Keis og Jørgen Kaarup var de bærende
kræfter. Tak til jer og tak for den store profilering af tækkefaget.

Sidst men ikke mindst så har der været international tækkekonference i Sydafrika. Men
mere om det senere.
Som skønsmand for tækkefaget får jeg jo adgang til mange papirer med
advokatskrivelser og tilbud fra andre tækkefolk m.v. Jeg sidder lige nu med en sag fra
Give hvor en tækkemand fra Vejle har sendt et tilbud til et forsikringsselskab. Denne
tækkemand er medlem af Jysk tækkemandslaug. Men i hans brevhoved står der:
Medlem af Dansk tækkemandslaug. Det er han nu ikke. Men det må sku da være mere
attraktivt at være medlem hos os siden han ikke tør fortælle sandheden, at han er
medlem af Jysk. Den kan vi så tænke længe over.
En episode i årets løb der i øvrigt har rørt mig meget dybt er en sag fra Hjørring om et
tag der lugter. Sagen kører via advokater og sagsøger ville gerne have mig som
skønsmand. Med jeg er erklæret inhabil fordi Tony, formanden fra Jysk spurte mig ved
et møde i kantinen i Dansk byggeri hvem der kunne være skønsmand i den
pågældende sag. Mit svar var at jeg kun kendte en der kunne sikre alle parter og faget
mod retfærdighed. Vi snakkede ikke om sagen med Tony gik videre med at nu var jeg
inhabil for vi havde jo snakket om sagen. Dette var rent løgn. Jeg skulle bare ikke være
skønsmand. Nu er der udpeget en skønsmand fra Esbjerg. Han er gammel tømrer og
arkitekt. Nu er det så ham der skal forklare om det tækketekniske ved det pågældende
stråtag. Og dette er bestemt ikke trygt for tækkefaget. Det er en katastrofe hvis der

sker fejl i en retssag for enhver dom vil kunne danne præcedens med katastrofale
følger for faget.
For mig at se bruger Jysk tækkemandslaug alle resurser på at holde hånden over
deres medlemmer uanset prisen. Selvfølgelig skal vi hjælpe alle. Men vi kan ikke holde
hånden over tækkefolk der ikke har overholdt tækkevejledningen eller andre fejl som
burde være kendt. Det er meget vigtigt at det er folk med tækketeknisk viden der
udtaler sig i retten om tækkearbejde. Faglig viden og stolthed.
Medlemstallet i Dansk Tækkemandslaug er stadig uændret med 40 medlemmer. Men
vi skal virkelig hjælpes ad med at øge medlemstallet så vi kan sikre fremtiden. DTL
sidder med alle kompetencer, visioner og muligheder. Vi sidder med en ægte
garantiordning. Vi har en værktøjskasse med den aller største selvtillid når der skal
sælges og tækkes. Gå ud og sælg dette budskab til gode kollegaer. Vi er ikke de
billigste med vi er de bedste. Husk vi kan hente meget god viden på træsektionens
hjemmeside. Der har vi bl.a. adgang til BYG-erfa blade og træinformations
publikationer blandt mange andre nyttige oplysninger, også for tækkemænd. HUSK
manglende viden vil aldrig være en undskyldning.
Så i DLT får vi virkelig noget for vores kontingent kr.
Jeg vil slutte med at sige tak til jer der mødte op her i dag for at deltage i vores
fællesskab.
Jeg vil også takke mine kollegaer i bestyrelsen for jeres store indsats og konstruktive
arbejde.
Tak til Jørgen Kaarup for dit arbejde med Stråtagets kontor og ikke mindst dit arbejde
her i dag.
Og også mange tak til Margrethe for din hjælp og dit mod til at kaste dig ud i et helt nyt
fag. Du skal også tage en hilsen med til træsektionen i dansk byggeri for deres altid
gode velvilje til deres lille appendiks.

