9. februar 2017

Kære tækkemænd i Danmark.
Som I sikkert har både læst og hørt, så er vi på vej imod at træffe en historisk
beslutning: Skal de to laug for danske tækkemænd slås sammen til et fælles…?
Derfor vil vi, de to bestyrelser for Tækkelauget og Dansk Tækkemandslaug, opfordre jer
til at sætte et kryds i kalenderen lørdag den 4. marts.
Den dag håber vi, at rigtig mange tækkemænd vil finde vej til Fangel Kro, Fangelvej 55,
5260 Odense S, hvor beslutningen om et fælles laug skal tages.
Dagens program:
10 – 12
Fællesmøde med orientering om fordelene ved at lægge laugene
sammen, debat og spørgsmål. Direktør i Dansk Byggeri, Michael
H. Nielsen, deltager og svarer på spørgsmål vedrørende
medlemskab.
12 – 13

Frokost på laugenes regning

13 – ca. 15

Generalforsamlinger i de to laug, som begge skal
stemme om den sammenlægning, de to bestyrelser
enstemmigt foreslår.
Ikke-laugs-medlemmer er velkomne til at overvære en af
generalforsamlingerne, men har hverken tale- eller stemmeret

Derfor et laug, ultrakort:
Vi puljer kræfter og skaber sammenhold i branchen. Vi får fælles adgang til rådgivning,
fjerner signalforvirring hos kunderne samt styrker uddannelsen, ved at slå de to laug
sammen.
Det bliver i regi af Dansk Byggeri, fordi fagets uddannelse ikke kan drives
uden arbejdsmarkedets parter, som i vores tilfælde er 3F og Dansk Byggeri.
Der er tale om to laug, der slås sammen, fusioneres, til et. Der er altså ikke tale om, at
Tækkelauget, lægges ind under Dansk Tækkemandslaug.
Et væsentligt argument for at stå sammen i vores lille branche er at vi sammen kan
højne kvaliteten og den faglige standard, samt ruste os i konkurrencen fra udlandet. Vi
tror på, at et stærkt laug, med fokus på det veludførte stråtag, vil få kunderne til at
vælge laugsmedlemmer, som laver kvalitetsarbejde.
Vi ses den 4. marts kl. 10. Dagen slutter traditionen tro med kaffe og laugkage.
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