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Det

betaler sig at være med!
Bliv en del af Danmarks største
faglige fællesskab – Træsektionen
i Dansk Byggeri

Vi henvender os til dig fordi du er selvstændig
tømrermester, og vi gerne vil invitere dig med
i vores faglige fællesskab i Træsektionen i
Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri er erhvervs-

og alle BYG-ERFA’s byggetekniske erfaringsblade

og arbejdsgiverorganisation

– døgnet rundt.

for bygge-, anlægs- og industrivirksomheder i Danmark,

Nye arbejdsområder er med til at sikre, at træfaget udvikler

og Træsektionen er med sine

sig og vokser.

2.800 medlemmer den største af de 26 faglige sektioner,

Træsektionen har fx været initiativtager til at etablere et fag-

der tilsammen udgør Dansk

ligt forum for nye løsninger med vedvarende energikilder i

Byggeri.

bygninger – interessegruppen VE-Byg. Det er fremtiden
det gælder.

Med et medlemskab i Træsektionen i Dansk Byggeri er din virksomhed overenskomstdæk-

Tag et kig på vores hjemmeside og se med egne øjne hvor

ket og omfattet af Byg Garanti. Men du får mere end det!

meget et medlemskab kan give dig. www.traesektionen.dk

Du bliver en del af et fællesskab, der varetager lærlingeuddannelse, efteruddannelse, lederuddannelse og medarbejderudvikling.
På Træsektionens hjemmeside bliver du opdateret, hvis der
sker væsentlige ændringer i krav og regler, der berører træ-

Michael R. Lund, Lund & Staun A/S, Svenstrup

fagene. Og du får gratis adgang til Træpjecer fra TRÆinfo

– formand for Træsektionen
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Hvad

koster det?

Kontingentet til Dansk Byggeri består af grundkontingent,

n

lønsumskontingent og kontingent til den eller de faglige
sektioner i Dansk Byggeri, man er medlem af.
n

Der er et optagelsesgebyr på 3.000 kr.

n

Grundkontingent til Dansk Byggeri er 6.200 kr. årligt
– for nye medlemmer dog halv pris det første år

Lønsumskontingent til Dansk Byggeri er 0,37 % årligt
af lønsum indtil 50 mio. kr.

n

Grundkontingent til Træsektionen er 1.000 kr. årligt

n

Lønsumskontingent til Træsektionen er 0,015 % årligt
af lønsum

Der betales ikke lønsumskontingent af ejerløn.

www.danskbyggeri.dk/om+dansk+byggeri/bliv+medlem/hvad+koster+det

Det kan du

spare

BYG-ERFA og Træinformation
Træsektionen har en eksklusivaftale med BYG ERFA, der

En undersøgelse blandt selskabets kunder viser, at virk-

giver medlemmer af Træsektionen en række fordele. Blandt

somhederne lægger stor vægt på de meget omfattende,

andet har medlemmer i sektionen gratis adgang til samtlige

unikke, og let gennemskuelige forsikringsdækninger som

BYG ERFA-udgivelser, og får 20 % rabat på deltagerpris ved

tilbydes, og på den personlige og meget tillidsskabende

BYG ERFA-arrangementer.

kundeservice.

Medlemskabet i Dansk Byggeri Træsektionen giver desuden

Til den nystartede tømrermester, som endnu ikke er for-

adgang til udvalgte TRÆhåndbøger fra Træinformation.

sikret, tilbyder selskabet desuden en helt specielt udviklet

www.traesektionen.dk

”startpakke”. Startpakken er et meget enkelt og overskueligt
produkt til en særdeles attraktiv præmie. Startpakken dæk-

Telefoni

ker den nystartede virksomheds grundlæggende forsikrings-

Medlemmer kan opnå rabat på mobil- og fastnettelefoni,

behov, og et særdeles favorabelt tilbud på forsikring af din

herunder rabat på mobildata, SMS, abonnementer, minut-

første varebil – se vedlagte brochure.

priser og meget andet. Ofte kan der også spares rigtig
meget på virksomhedens interne telefoni – i visse ordninger

Læs mere om forsikringsprodukterne og om hvordan du får

er det helt gratis. www.danskbyggeri.dk/rabat

et attraktivt tilbud på www.bygfs.dk

Forsikringer du kan stole på

128 øre pr. liter diesel

Dansk Byggeris forsikringsordning –

Som medlem af Dansk Byggeri kan du benytte dig af en ræk-

Dansk Byggeri har en aftale med Byggeriets Forsikringsser-

ke indkøbsaftaler på brændstof. På diesel sparer du fx 128

vice, der tilbyder forsikringer, der er skræddersyet til byggeri-

øre pr. liter på listeprisen når du tanker, og hele 790 kr. ex.

ets virksomheder.

moms pr. 1.000 liter – hvis du får leveret til en hjemmetank.

Kursus ”Ny virksomhed” til halv pris
Når du har gennemgået kursusforløbet ”Ny virksomhed”, vil du kunne imødegå de stadigt stigende krav, der
stilles til en moderne leder af en mindre byggevirksomhed i en kompliceret verden. Du vil få mere fokus på
udvikling af virksomheden og på dine kunder. Du vil blive bedre til at tiltrække, motivere og lede dine medarbejdere. Du vil kort sagt opnå en større effektivitet i din virksomhed og en forbedret indtjening.
Kurset gennemføres som tre heldagsforløb – hver dag fra kl. 08.00 til kl. 17.00.
Din pris for deltagelse er 2.000,- kr. ex. moms, inkl. forplejning og undervisningsmateriale.
http://www.danskbyggeri.dk/kursus+og+udvikling/kurser
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På fyringsolie er rabatten 850 kr. ex. moms pr. 1.000 liter.

300-600 kr. pr. svend på feriekortordning

Der er desuden rabatter på bilvask, smøremidler og

Dansk Byggeri giver også likviditetsmæssige fordele, idet

”kør videre”-produkter. www.danskbyggeri.dk/rabat

du ikke skal betale feriepenge på forskud hver måned.
Du beholder feriepengene indtil de skal udbetales til dine

10.000 kr. pr. mæglingssag

ansatte, det giver en besparelse på kassekreditten, der

Som medlem af Dansk Byggeri kan du få eventuelle tvister

– afhængigt af renteniveau – kan opgøres til mellem

og konflikter behandlet i det arbejdsretlige system. Dansk

300-600 kr. pr. år pr. ansat tømrer, murer, snedker eller

Byggeri yder den nødvendige rådgivning og bistand uden

maler, med Dansk Byggeris feriekortordning.

omkostninger for din virksomhed. Til sammenligning koster
en typisk mæglingssag op til 10.000 kr., hvis du køber den

Spar 1.275 kr. på svendeprøve for din lærling

arbejdsretslige ekspertise hos en advokat. Helt at undvære

Som medlem af Dansk Byggeri sparer du de 1.275 kr.,

en advokat kan koste dyrt.

som ikke-medlemmer bliver pålagt ud over grundkontingentet. Dansk Byggeri står, i samarbejde med 3F, for udvik-

Op til 50 øre/time pr. medarbejder

ling af byggeriets uddannelser – fx tømrer- og snedkerud-

Med et medlemskab i Dansk Byggeri undgår du tiltrædelses-

dannelserne.

overenskomster med fagforbundene. Fx skal du ikke betale
det særlige bidrag til Byggeriets Uddannelsesfonde på op til
50 øre/time pr. medarbejder.
www.danskbyggeri.dk/overenskomster

Ring i dag

2913 1752

Margrethe Petri Godtkjær, mgp@danskbyggeri.dk
Foto: Ricky John Molloy

er konsultent for Træsektionen i Dansk Byggeri og står for at udvikle
og lede sektionens projekter, samt synliggøre dens interesser og
synspunkter i fag- og dagspressen.
Margrethe er også redaktør for Træsektionens Nyhedsbrev og
magasinet træ.

traesektionen.dk

positivt

Tømrermester Anders Christensen startede som selvstændig for godt 2 år

Byggeri og Træsektionen, og det kan måske godt undre andre nystartede
kollegaer, for i krisetider skal man holde udgifterne nede – det ved alle.
Men Anders forklarer, at det egentlig ikke var en vanskelig

Så er det meget rart at kunne sige, at de bare kan slå mig

beslutning. For efter at have sammenlignet udgifterne til kon-

op på krak.dk og tjekke, at jeg har Byg Garanti. Og på

tingentet med den værdi medlemskabet giver, så er der fak-

krak.dk giver medlemskabet mig desuden gratis reklame for

tisk plus i regnskabet.

over 3.500 kr. årligt.

Jeg er kun mig selv i virksomheden, og de muligheder jeg

Jeg er også meget glad for de rabataftaler, som medlem-

her har fået for faglig rådgivning – både teknisk, juridisk og

skabet giver mig. Nu får jeg nogle rabatter, som jeg ikke ville

arbejdsmiljømæssigt – er et rart sikkerhedsnet at have. Alle

kunne opnå alene, så med Dansk Byggeri i ryggen sparer

ved jo hvor dyrt det for eksempel er at få juridisk rådgivning,

jeg penge, og det betaler jo på en måde en del af medlems-

men mit medlemskab giver mig en ”hotline” til de erfarne

kontingentet.

jurister i Dansk Byggeri.
Desuden tiltaler det mig meget, at blive en del af et fagligt
Desuden bliver der jævnligt holdt fyraftensmøder og kurser,

fællesskab der arbejder for at styrke lærlingeuddannelser og

hvor man kan blive opdateret i regler og den nyeste viden.

efteruddannelse. På sigt bliver det jo også noget jeg får glæde af. Så når jeg gør regnestykket op, er det positivt for mig

Og i ”Servicebutikken” på Dansk Byggeris hjemmeside har

– mit medlemskab giver mig værdier for langt mere end de

jeg alle de blanketter jeg skal bruge til rådighed – digitalt –

7.100 kr. jeg p.t. betaler årligt.

og med al juraen lavet korrekt.
Der er ofte private kunder, som vil have Byg Garanti med
som sikkerhed.
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Anders Christensen, AC BYG

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg
og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt
geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde
rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

www.traesektionen.dk

Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S

har også valgt at bruge godt 7.000 kr. årligt på at være medlem af Dansk

•

siden. Altså midt i krisen – og alene det kan jo afkræve respekt. Men Anders
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ung tømrermester ser
på fremtiden

