17. marts 2011

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m.
lørdag den 11. marts 201l på Munkebo Kro, Fyn.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Fastsættelse af diæter og honorar
13. Eventuelt.
Dansk Tækkemandslaugs formand, Henrik Henriksen bød velkommen til DTLs
generalforsamling 2011.

Referat
Ad. 1. Valg af dirigent
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne, Søren Lange Nielsen, Dansk
Byggeri. Søren Lange blev enstemmigt valgt.
Søren Lange konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i
overensstemmelse med vedtægterne.
Ad. 2. Valg af referent
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne Petter Astrup, Dansk Byggeri som
referent.
Petter Astrup blev enstemmigt valgt.
Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse
Henrik Henriksen aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste
generalforsamling. (beretningen vedlagt)
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Søren Lange overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen.
Der er for lidt kontrol med byggeri i dag, så formandens forslag om en logbog der
følger en ejendom, fandt forsamlingen interessant.
 Logbogen skal forvises før man kan tegne en forsikring på
ejendommen.
 Den er en tryghed for kunden.
 Skal indeholde mange af de aspekter som findes i en kvalitetssikring.
Ikke nok med at tækkemænd skal konkurrere mod udenlandsk arbejdskraft, vi skal
også konkurrere mod sort arbejde - Det er et problem nu hvor der er mange
arbejdsløse.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
DTLs kasserer Brian Randrup gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL
2010. Regnskabet er underskrevet og godkendt af DTLs revisorer.
Årets resultat på -56.298,- kr. blev diskuteret.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
1.
2.
3.
4.
5.

Holde fokus på arbejdsmiljøet.
Arbejde for at nedsættelse af afstande til skel og vejmidte.
Tækkeprislisten.
Arbejde med for tidlig nedbrudte tage.
Arbejde aktivt for et godt samarbejde mellem DTLs medlemmer og
andre interesseorganisationer.
6. Få udbygget og styrket medlemskredsen.
7. Markedsføring og profilering af stråtaget.
Ad. 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og
indskud
DTLs formand Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for
DTL, for året 2011, med forslag om uændret kontingent og indskud.
 Indskud: 1.000,- kr.
 Fast kontingent: 1.500,- kr. pr år
 Lønsumskontingent: 0,3 %
 Kontingent for associerede medlemmer: 1.000,- kr.
Budgettet gav anledning til diskussion om besparelser, som bestyrelsen tager til
efterretning.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag og uændret kontingent.
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Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Finn Hansen – modtog genvalg.
Bo Henriksen – modtog genvalg.
Finn Hansen og Bo Henriksen blev genvalgt for en 2 årig periode.
Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant
Per Keis – modtog genvalg.
Finn Guld – modtog genvalg.
Begge blev genvalgt for en 1 årig periode.
Ad. 10. Valg af revisor
Brian Randrup– ikke på valg.
Finn Guld – modtog genvalg.
Finn Guld blev genvalgt for en 2 årig periode.
Ad. 11. Valg af revisorsuppleant
Erik Jensen modtog ikke genvalg.
Kim Hansen, Fyn blev forslået og valgt for en 1 årig periode.
Ad. 12. Fastsættelse af diæter og honorar
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne, en uændret betaling for diæter og
honorar, fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse betales iht. statens takster ved
bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
Ad. 13. Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Afslutning på generalforsamlingen
Dirigenten, Søren Lange afsluttede sit hverv som dirigent, og overlod ordet til
formanden for en afsluttende bemærkning.

Ref.
Petter Astrup
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