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REFERAT
Dansk Tækkemandslaugs formand Henrik Henriksen bød velkommen til
generalforsamlingen 2014. Henrik konstaterede, at der desværre ikke var mødt særlig
mange, men konkluderede, at det formodentlig hænger sammen med, at der ikke er de
store problemer pt. i Dansk Tækkemandslaug.
1. Valg af dirigent
Henrik Henriksen foreslog, på bestyrelsens vegne, Jørgen Kaarup fra
Straatagets kontor som dirigent. Jørgen Kaarup blev enstemmigt valgt, og
konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i
overensstemmelse med vedtægterne.
2. Valg af referent
Henrik Henriksen foreslog, på bestyrelsens vegne, Margrethe Petri Godtkjær
som dirigent. Margrethe Petri Godtkjær blev enstemmigt valgt.
3. Formandens beretning til godkendelse
Henrik Henriksen aflagde beretning for Dansk Tækkemandslaugs aktiviteter
siden sidste generalforsamling.
Beretningen er vedlagt.
Der var et par enkelte kommentarer til beretningen. Fleming Grøfte spekulerede
på, hvordan man undgår at det bliver en arkitekt der bliver udpeget i en
skønsdag. Der var enighed om, at det er farligt, fordi arkitekterne som oftest
ikke har faglig viden vedrørende tækning. En arkitekt kan aldrig være
dommerens faglige øje når det drejer sig om det faglige ved et stråtag.
Uffe Steen-Nielsen syntes, at det var en fin beretning, men mente ikke, at det
klædte beretningen, at der var et angreb på Jysk Tækkemandslaug.
Henrik var principielt enig, men forklarede, at det skal opfattes som et opråb til
Jysk om at bidrage mere aktivt til fællesskabet og til vores fælles mål om at
opnå en fordobling af de tækkede kvadratmeter. Jysk Tækkemandslaug leverer
ikke spor til fællesskabet – fx til Straatagets kontor.
Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Henrik Henriksen gennemgik det udleverede årsregnskab for Dansk
Tækkemandslaug 2013.
Regnskabet var godkendt og underskrevet af Dansk Tækkemandslaugs
revisorer.
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Flemming Grøfte opfordrede bestyrelsen til, at Dansk Tækkemandslaug
annoncerer i Foreningen Stråtagets blad.
Per Keis fortalte, at det er et stort arbejde at skaffe sponsorer til Skills. Der var
heldigvis mange sponsorer i Ålborg – men det er også vigtigt fremover – så støt
gerne op.
Margrethe Petri Godtkjær sender mail rundt til alle i Dansk Tækkemandslaug
om Skills
Regnskabet blev godkendt.
5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens handlingsplan, som er en
ajourføring/udbygning af handlingsplanen fra 2013.
Henrik gjorde blandt andet opmærksom på, hvor vigtigt det er have fokus på
arbejdsmiljøet. Vær opmærksom på nye regler – fx er der kommet nye
stilladsregler. Husk altid at læse de mail I får fra Dansk Byggeri.
En certificeringsordning af Tækkemænd blev drøftet på
Tækkemandsseminaret, og faldt i god jord.
Det er vigtigt at få opstillet mål for branchen – og så skal firmaerne måles ud fra
de opstillede kriterier. Bliver man certificeret kan man bruge det salgsmæssigt.
Der var enighed om, at der må laves kurser, der hjælper firmaerne igennem
processen.
Der var også enighed om, at man netop bør flytte konkurrenceparameteret fra
økonomien til kvaliteten – så vil meget være vundet.
Spørgsmålet er, hvem der tager initiativ til at få søsat projektet?
Jørgen Kaarup foreslog, at Dansk Tækkemandslaug drøfter problematikken på
næste bestyrelsesmøde. Jørgen kontakter Jysk Tækkemandslaug, for at høre,
hvor de står.
Et enkelt nyt punkt er tilføjet handlingsplanen, nemlig at
Sikre danske tækkefirmaer i det danske marked, med
fokus på udenlandsk arbejdskraft, lovlighed og arbejdsmiljø, at
sikre høj uddannelse og faglig viden - mere efteruddannelse – og at
arbejde på en større udbredelse af Byg Garantiordningen.
Handlingsplanen er vedlagt.
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6. Indkomne forslag
Uffe Steen-Nielsen havde indsendt et forslag om at:

Ændringer til Tækkevejledningen, store som små, skal vedtages på en
generalforsamling
Ændringsforslag kan stilles til bestyrelsen inden en fastsat dato
Bestyrelsen udarbejder de officielle ændringer
Ændringerne sendes ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen
Ændringerne kan vedtages eller afvises efter en afstemning på
generalforsamlingen
Baggrunden for forslaget var en fornemmelse af, at selvom der på
Tækkemandsseminaret var åbent for forslag til revisioner, så virkede det lidt
tilfældigt. Så det var mere en tanke om, at det kunne foregå på en anden
måde.
Idéen med at bringe emnet op på Tækkemandsseminaret er netop at give alle
mulighed for at komme med input. Derefter sætter bestyrelsen sig sammen –
eventuelt også med Niels Strange fra Dansk Byggeri – og samler de
forskellige input, og vurderer, hvor der er behov for justeringer, tilføjelser eller
ændringer i forhold til den gældende version. Det er Dansk Tækkemandslaugs
vejledning, men den er retningsgivende for faget.
Der bliver ikke tale om løbende ændringer – men om en ny udgave, som så
gælder nogle år. Det er vigtigt i forhold til eventuelle tvister, hvor det er af
betydning at kunne henvise til hvilken udgave der er tækket efter.
Forslaget sendt til afstemning, der var tre stemmer for og fem stemmer i mod.
Forslaget blev afvist.
7. Fremlæggelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingent og
indskud
Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for Dansk
Tækkemandslaug 2014.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henrik Henriksen var på valg – og modtog genvalg.
Jens Carl Kuno Nielsen var på valg – og modtog genvalg.
Brian Randrup var på valg – og modtog genvalg.
Alle tre blev genvalgt for en toårig periode.
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9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Finn Guld og Per Keis var på valg – og begge modtog genvalg.
Begge blev genvalgt for en etårig periode.
10. Valg af revisor
Finn Guld var ikke på valg.
Brian Randrup var på valg – og modtog genvalg.
Brian blev genvalgt for en toårig periode.
11. Valg af revisorsuppleant
Kim Hansen var på valg – og modtog genvalg.
Kim Hansen blev genvalgt for en etårig periode.
12. Fastsættelse af diæter og honorar
Henrik Henriksen foreslog, på bestyrelsens vegne, en uændret betaling for
diæter og honorar – dvs. pt. ingen betaling.
Fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse betales i henhold til statens takster ved
bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
13. Eventuelt
Det blev bemærket, at den ledige stilling på Den jyske Håndværkerskole burde
have været slået op. Det er der principielt enighed om, men der var ikke
umiddelbart andre end Ruud Conijn, der kunne overtage – både på grund af det
korte varsel – men også fordi det skal være en, der bor i nærheden af skolen –
ellers hænger det ikke sammen økonomisk.
Der er enighed om, at det væsentligste må være, at han er en rigtig god og
inspirerende lærer, og at, at han overholder tækkevejledningen mv. Per Keis er
opmærksom på hvordan det går.
Det blev foreslået, at man opfordrer Ruud Conijn til at melde sig ind i Dansk
Tækkemandslaug.
Carlo F. Christensen bemærkede, at det var ærgerligt, at der var kommet så få,
og opfordrede til, at generalforsamlingen til næste år inkluderer en frokost.
Fleming Grøfte ønskede oplyst, hvad et associeret medlem er, retningslinjer for
associerede medlemmer – og hvad det koster.
Margrethe Petri Godtkjær undersøger, og melder tilbage.
Efter generalforsamlingen viste Jørgen Kaarup billeder fra turen til Sydafrika, og gav
en aktuel status for igangværende projekter på Stråtagets kontor.
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