Den 25. marts 2002

Emne, tid og sted
Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug
Den 16. marts 2002 kl. 13:00
Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Referat

Dagsorden for den årlige generalforsamling
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:
Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af §4 vedr. optagelse
af associerede medlemmer i DTL.

7.

Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og
indskud

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.

Valg af bestyrelsessuppleanter

10.

Valg af revisor

11.

Valg af revisorsuppleant

12.

Fastsættelse af diæter og honorar

13.

Eventuelt

Side 2

Ove Glerup (OG) bød alle velkommen til generalforsamlingen for Dansk
Tækkemandslaug (DTL).
Herefter gik man over til dagsordenen.

1.
Valg af dirigent:
Direktør John Lundby Petersen (JLP) var foreslået af bestyrelsen og blev
valgt.
JLP konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægternes § 8 og at han derfor kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovlig.
JLP oplyste, at der var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede..

2.
Valg af referent:
Teknisk chefkonsulent Niels Strange blev foreslået af bestyrelsen og blev
valgt.

3.
Formandens beretning:
Under temaerne
1.
Byg et stærkt fundament
2.
Få hvert medlem til at føle sig speciel
3.
Vær modig nok til at opstille dristige mål
4.
Gør det simplere, simplere, simplere
5.
Gør teknologien til din tjener
6.
Vurder, beslut, udfør
7.
Slip medlemmernes ressourcer løs
8.
Vær leder med omhu
gennemgik OG de mål og indsatsområder, som bestyrelsen har arbejdet med
og de resultater som der er opnået i det første år af DTLs virke.
Efterfølgende beskrev OG DTLs forhold til og samarbejde med BYG på det
politiske område, i forhold til træsektionen, på uddannelsesområdet, som
organisation for det enkelte DTL-medlem samt som samarbejdspartner mht.
sekretariat for DTL. OG understregede, at det alene er DTL der bestemmer
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hvad der skal ske i tækkemandsfaget, i DTL og i bestyrelsesarbejdet i forhold
til samarbejdet med BYG.
Herefter beskrev OG udviklingen i Jysk Tækkemandslaug (JTL), der ved
deres seneste generalforsamling er gået imod det fælles aftalegrundlag, der
ligger til grund for dannelsen af DTL, herunder at der er krav om medlemskab
af DTL, som den organisation, der varetager fælles faglige interesser. På
baggrund af de beslutninger der er truffet i JTL og som er beskrevet i de
reviderede vedtægter for JTL oplyste OG, at DTLs bestyrelse havde besluttet,
at samarbejdet med Erling Bach Pedersen ikke kunne fortsættes omkring
udvikling af lærlingeuddannelsen samt det nye projekt under Raadvadscentret
der er under opstart, idet tilliden ikke længere er til stede på grund af de
modstridende interesser der er i de to organisationer og den rolle som Erling
Bach Pedersen spiller i denne interessekonflikt.
Afslutningsvis sagde OG tak til BYG, til sekretariat og til bestyrelsen for et
godt samarbejde og ikke mindst til alle medlemmerne af DTL for en god og
interesseret opbakning omkring DTL og arbejdet i bestyrelsen.
Efter formandens beretning gav JLP ordet frit for kommentar til beretningen:
Under en langvarig debat, hvor det særligt var forholdet til JTL der blev
debatteret fremkom der mange synspunkter for og imod beretningen samt
bestyrelsens beslutning om ophør af samarbejdet med Erling Bach Pedersen
(EBP).
Af synspunkter imod bestyrelsens håndtering af sagen fremkom følgende
bemærkninger:
- at der var spillet med åbne kort i JTL inden for det sidste år
- at den nuværende bestyrelse i JTL mente, at man havde opfyldt sine
forpligtigelser overfor DTL ved at være med til at danne DTL, hvilket
var sket for at man kunne få etableret en uddannelse ved hjælp fra BYG.
Herefter mente man sig i sin gode ret til at JTL kunne ændre sit
grundlag igen, således at der ikke var et tvunget medlemskab af DTL og
derigennem BYG.
- at man ikke finder at DTL er tilstrækkelig åben og at man svigter de små
tækkemandsfirmaer på en- og to mand.
- at man ikke vil acceptere, at JTL ikke kan spille en selvstændig
”politisk” rolle og være med til at tegne tækkefaget.
- at JTL ikke vil og ikke har politiseret selvstændigt
- at tækkemænd ”kun” er medlem af en organisation hvis det kan betale
sig
- at det er rimeligt at tækkemænd uden for fællesskabet også kan få et
kvalitetsmærke som ”godkendt tækkemand” ved en bedømmelse i JTL.
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Bestyrelsen samt en del repræsentanter fra Fynsk Tækkelaug og
Sjællands Tækkelaug svarede på div. udsagn omkring grundlaget for
dannelsen af DTL mv. , herunder:
- at man ikke finder det acceptabelt at JTL vil politisere jf. deres
nedskrevne vedtægter. Der kan ikke være flere der sender signaler
for tækkefaget
- at der ikke er en overensstemmende holdning mellem JTL, og til
de to andre landsdelslaug samt DTL.
- at det ikke kan accepteres, at man ikke er med i fællesskabet og
betaler til den fælles udvikling alle finder er nødvendigt for
tækkefaget.
- at der uundgåeligt vil komme divergerende holdninger frem i
forbindelse med udviklingen af uddannelsen samt
undervisningsforløbene.
- at tækkefaget står over for en række fælles opgaver og det derfor
ikke er acceptabelt at der trækkes hver sin retning samt at ikke alle
bidrager til opgavernes løsning gennem DTL.
På et konkret spørgsmål fra Carlo F. Christensen om man ikke måtte
være medlem af andre organisationer ved siden af DTL oplyste OG, at
det kunne man sagtens være, men at det forudsatte at man ikke
herigennem modarbejdede DTL’s interesser.
Herefter oplyste Carlo F. Christensen at han ikke kunne stemme for
beretningen.
Efter ønske om at beretningen kom til afstemning blev beretningen godkendt
med
17 for godkendelse af beretningen
5 i mod beretningen
1 undlod at stemme.

4.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse:
Henrik Henriksen (HH) gennemgik det udleverede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
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5.
Bestyrelsens planer for det kommende år:
OG gennemgik bestyrelsens planer for det kommende år:
OG oplyste, at planen indeholdt en del af de emner der var blevet arbejdet
med i det afsluttede år og som skal færdiggøres, herunder:
- folder til nye potentielle medlemmer (vedlægges til orientering)
- videreudvikling omkring uddannelsen
- arbejdsmiljøprojektet med fokus på de små arbejdsopgaver,
ergonomi samt støvforhold.
samt at der også var planer om nye initiativer, herunder:
- udstilling på Byggecentrum i Middelfart, der søges sponsoreret
med 2/3 af udgifterne og ca. 1/3 betales fra egenkapitalen.
Etableringsbudget ca. kr. 25.000,-. Efterfølgende drift kan løbende
klares over de kommende års budgetter.
- Nyt kursus for tækkemænd af to dages varighed
- Udvikling af et kvalitetssikringskoncept for tækkemænd
- En ”Bindedag” på Sjælland
Ordet blev givet frit til drøftelse af bestyrelsens forslag til handlingsplan.
- Erling Bach Pedersen (EBP) mente, at der skulle meldes åbent ud til
alle tækkefirmaer i Danmark om kurser og andre aktiviteter, der
foregår i DTLs regi. At man skulle forsøge med en åben politik for at
få nye medlemmer i fællesskabet.
Vedrørende udstillingen på Byggecentrum, advarede EBP mod at man
viste en brandisoleret løsning – idet han mente at det ikke var en
holdbar løsning for stråtage på længere sigt.
Det blev oplyst, at Stråtagsforeningen på Fyn har en total liste over
tækkemænd i Danmark såfremt man vil sende materiale ud til alle
tækkemænd.
Forsamlingen tog bestyrelsens handlingsplan til efterretning.

6.
Indkomne forslag:
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var fremmødt 2/3 af DTLs
medlemmer således at bestyrelsens forslag til ændring af § 4. vedr. optagelse
af associerede medlemmer kunne sættes til afstemning.
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Fra deltagerne kom der forslag om, at få indføjet i bestyrelsens forslag, at
seniorer blandt tækkemænd også kan blive medlemmer af DTL.
Der var fuld opbakning blandt de fremmødte til den foreslåede tilføjelse til
bestyrelsens forsalg.
Forslaget bliver behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til
vedtægternes § 8.

7.
Forslag til budget:
Bestyrelsen ved HH fremlagde bestyrelsens budgetforslag.
Under gennemgangen fremlagde HH to modeller for kontingent,
1. et fast kontingent på kr. 2.800,- pr år.
2. et fast kontingent på kr. 1.500,- + 0,3 % i lønsumskontingent
pr. år.
Indskud:
uændret på kr. 1.000,Vedr. forslag 2. til kontingent, gjorde HH opmærksom på, at der jf.
vedtægterne alene kan stilles forslag vedr. et fast kontingent og ikke som det
var oprindeligt var bestyrelsens intentioner et kombineret
fast/lønsumskontingent.
Efter en debat var der enighed om at bestyrelsen skulle arbejde for
kontingentmodel 2, ved at fremsætte forslag til en vedtægtsændring ved den
kommende ekstraordinære generalforsamling.
Det blev herefter på bestyrelsens forslag vedtaget, at man indtil
vedtægtsændringen er på plads, opkræver uændret kontingent på kr. 1.500,og at man efterfølgende opkræver lønsumskontingentet på 0,3 % pr. år. med
virkning fra 1. januar 2002.
Indskud er uændret, kr. 1.000,-

8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Den siddende bestyrelse indstillede valg af Ove Glerup, Fleming Grøfte,
Henrik Henriksen, Anders Pedersen og Søren Vodder, som kandidater til
bestyrelsen.
Fra forsamlingen kom der forslag om valg af Henning Duedahl og Tommy
Hansen til bestyrelsen.
Efter en skriftlig afstemning blev resultatet:
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Ove Glerup
Fleming Grøfte
Henrik Henriksen
Anders Pedersen
Søren Vodder
Henning Duedahl
Tommy Hansen

18 stemmer, valgt for 1 år.
18 stemmer, valgt for 2 år
21 stemmer, valgt for 2 år
21 stemmer, valgt for 2 år
18 stemmer, valgt for 1 år
7 stemmer,
6 stemmer

9.
Valg af bestyrelsessuppleanter
Den siddende bestyrelse indstillede valg af:
Jens Greve
Karsten Hansen
Der begge blev enstemmigt valgt.

10.
Valg af revisorer
Den siddende bestyrelse indstillede valg af:
Jesper Glerup,
for 1 år.
Finn Guld,
for 2 år
der begge blev enstemmigt valgt.

11.
Valg af revisorsuppleant
Den siddende bestyrelse indstillede valg af:
Erik Jensen
der blev enstemmigt valgt.

12.
Fastsættelse af diæter og honorar
Bestyrelsens forslag: - kørepenge efter statens takster + evt. billetter, eller
med tog og taxa efter regning samt, at der til alle møder serveres drikkelse,
frokost og eventuelt aftenanretning for deltagerne.
Forslaget blev vedtaget.
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13.
Eventuelt:
Fra forsamlingen kom der forsalg om at man afholdt DTLs generalforsamling
på skift mellem landsdelene for at fordele udgifterne samt for at gøre det
jævnbyrdigt for alle medlemmer at kunne deltage i en generalforsamling.
OG oplyste, at det var bestyrelsens plan at sørge for dette skift mellem
landsdelene og at man samtidig overvejede at supplere med et selskabeligt
samvær med ledsager i tilknytning til generalforsamlingerne.
OG opfordrede derfor tækkemændene fra Sjælland om at finde en godt sted til
år 2003.
EBP fremkom med forslag om, at få oversat DTLs hjemmeside til en engelsk
version.
Tony Hansen tilbød at undersøge mulighederne hos en engelsksproget
medarbejder hvad det vil koste og meddele det til bestyrelsen.
Fleming Grøfte advarede mod en direkte kopi af hjemmesiden på engelsk, idet
det vil betyde en spejling med tilhørende løbende revisioner af siden hver
gang DTS danske udgave bliver rettet. FG foreslog, at der kunne laves et kort
sammendrag af hvad DTL står for på engelsk på hjemmesiden.
FG spurgte forsamlingen om man mente sig godt orienteret fra DTL side. Der
kom ingen tilbagemeldinger på spørgsmålet, men en del oplyste, at der kom
for meget materiale fra BYG som ikke var relevant for tækkemændene.
John Lundby Petersen oplyste, at der i forbindelse med BYGs IT-projekt var
tiltag på vej, at man kunne tilmelde sig individuelt hvilke informationer man
ønsker at modtage.
Generalforsamlingen var slut kl. 17.00
Ref. Nst/BYG

Efter mødet orienterede John Lundby Petersen om de forhandlingsresultater
der danner grundlagte for dannelsen af Dansk Byggeri ved en sammenlægning
af BYG og Danske Entreprenører og som skal behandles i maj måned 2002 på
de to organisationers repræsentantskabsmøder.
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