14. marts 2013
Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på
Kryb i Ly Kro, Fredericia.
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Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
Indkomne forslag
Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Fastsættelse af diæter og honorar
Eventuelt.

Dansk Tækkemandslaugs formand, Henrik Henriksen bød velkommen til DTLs
generalforsamling 2013.
Referat
Ad. 1. Valg af dirigent
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne Petter Astrup, Dansk Byggeri.
Petter Astrup blev enstemmigt valgt.
Petter Astrup 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)
Petter Astrup overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen:
Der kom en opfordring til at:
• Rede kulturarven,
• Tage flere elever, da der for tiden bliver for få udlært.
Der blev spurgt til hvad DTL bidrager med til drift af Stråtagets Kontor?
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DTL bidrager med 30.000,- som modtages af Træsektionen i Dansk Byggeri, til
markedsfæring af DTL.
Er der nogen der har ansøgt om prøvemedlemskab, og hvad kan de få for et sådant?
Det er der ikke endnu, siden det blev vedtaget sidste år, nogen der har ansøgt om
prøvemedlemskab.
Som prøvemedlem kan man modtage de ydelser der er fra DTL, men ikke fra Dansk
Bygger.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Formand Henrik Henriksen gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL 2012.
Regnskabet er underskrevet og godkendt af DTLs revisorer.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
• Holde fokus på arbejdsmiljøet
• Markedsføring og profilering af stråtaget (Stråtagets Kontor)
• Arbejde for et godt håndværk og gode materialer
• Arbejde for at udvikle uddannelsen
• Arbejde aktivt for et godt samarbejde med andre interesseorganisationer
• Få udbygget og styrket medlemskredsen
Ad. 6. Indkomne forslag
Der var ingen indkommende 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 2013, med forslag om at hæve kontingentet med 100,- kr. og uændret
indskud.
− Indskud: 1.000,- kr.
− Fast kontingent: 1.800,- kr. pr år
− Lønsumskontingent: 0,3 %
− Kontingent for associerede medlemmer: 1.000,- kr.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag og forhøjelse af
grundkontingent.
Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Finn Hansen er på valg - modtager genvalg.
Bo Henriksen er på valg - modtager 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.
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Begge blev genvalgt for en 1 årig periode.
Ad. 10. Valg af revisor
Finn Guld – modtog genvalg.
Brian Randrup – ikke på valg.
Finn Guld blev genvalgt for en 2 årig periode.
Ad. 11. Valg af revisorsuppleant
Kim Hansen – modtog genvalg.
Kim Hansen blev genvalgt 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.
Søren Vodder fortalte lidt om status for Miscanthus i Tyskland.
Og fortalte at insekter nu også er nået til Tyskland.
Samtidig kunne Søren fortælle at han snart ligger sidste hånd på en
materialelærebog.
Der blev spurgt til hvad der skal ændres på branchevejledningen?
Tiden er løbet fra den, bl.a. med indførelse af branddug.
Ligeledes en opfordring til at få overdækning med ind i branchevejledningen.
Opfordring til at deltage i Stråtagsforeningens generalforsamling – Bestyrelsen sikre
sig at en tager med.
Der kom en opfordring til at gøre mere ud af at markedsfører DTL, og være bedre til
at fortælle de gode historier.
Per Keis opfordrede til at tage en elev og siger samtidig: Får man en god elev er det
også en god forretning. Derfor kig dem godt efter i sømmene de første 3 måneder,
som er prøveperioden. Derefter er man bundet til aftalen til eleven er udlært.
Giver det alligevel problemer er der mulighed for at få hjælp fra
uddannelsesudvalget eller Per Keis.
Afslutning på generalforsamlingen
Dirigenten, Petter Astrup afsluttede sit hverv som dirigent, og overlod ordet til
formanden for en afsluttende bemærkning.

Ref.
Petter Astrup
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Formandens Beretning 2013

Vi skal ganske kort kigge tilbage på året der er gået, nemlig 2012. Et år der på trods har
budt på lidt af hvert siden vores sidste generalforsamling på Svogerslev kro.
Det har været et år med stadig og måske større krise i byggebranchen en tidligere set.
Der er ikke meget arbejde at finde derude i forhold til tidligere. Folk kan ikke låne til
renovering af tage og der bygges næsten ikke noget nyt med stråtag i øjeblikket.
Samtidig så er det mit indtryk at østfirmaer tager en stadig større del af kagen. De
render med rigtig mange store opgaver og vi har da også prøvet at få et samarbejde med
AT, 3F, og skat for at opdrage lidt på de kritisable forhold. Men hidtil uden større held.
Vi har åbenbart et folketing der ikke har nogen interesse i at beskytte egne
skatteborgere. Men som det kom frem på bindedagen så tjek disse østfirmaer i RUT
registeret. Og hvis de ikke er registreret på adressen hvor der tækkes så meld dem. AT
har en hjemmeside til formålet. Vi må for guds skyld ikke stå og se passivt til at vores
arbejde laves af udenlandske firmaer der ikke overholder reglerne. I må gøre noget for
at sikre en fair konkurrence.
De handler i sidste ende om at redde vores fag så der fortsat er danske tækkemænd til
danske huse. Specielt til at redde vores kulturarv.
I mange år gik det godt med at uddanne nye tækkesvende. Men i 2012 var der kun to
der fik svendebrev som tækker og i år bliver det til 3 nye svende. Disse tal rækker jo slet
ikke til at sikre faget på danske hænder. Fremad bliver der så 6, 8 og 5 nye svende.
Dette kan vi takke Tue fra BYG/UDD for, Han har gjort et kæmpe arbejde for at finde
nye praktikpladser. Men disse tal skal jo sammenlignes med at der forsvinder 15 - 20
tækkere om året til andet arbejde og pension. Hvis vi havde være en fugl eller fisk ville
der hurtigt havde været et milliard tilskud for at sikre vores overlevelse.
Vi har også af flere omgange forsøgt med efteruddannelses kurser for tækkemænd, med
alle er endt uden interesse og er blevet annulleret. Det er rigtig ærgerligt for det kunne
fremme faget hvis vi mødes noget mere om faglige tiltag.
Vi arbejder på en ny branchevejledning, den vi kalder "pas på når du er højt på strå".
Det er nøjagtig ti år siden vi fik den første udgave, og hvor vi har snakket bomme lige
siden. Vi mangler jo også at tage højde for Sepatec dugen som giver mange
udfordringer med hensyn til færdsel på stråtaget. Det er jens Kuno og jeg, sammen med
June fra Dansk Byggeri der har været til et par møder i BAR omkring en ny udgave. Jeg
forventer den er færdig til efteråret.

Sidste sommer var vi så heldige at en ingeniør fra SBI begyndte at interessere sig for
stråtag og hvor brandfarligt det i virkeligheden er. Det er ganske interessant for vores
fag. Sagen startede for alvor en lørdag i Gilleleje hvor der var et brandforsøg for
ingeniører. Og jeg fik sendt Lars Schiøtt Sørensen derop sammen med Finn Guld. Lars

Postboks 86
6430 Nordborg

Telefon: 72 16 02 33
Telefax: 72 16 00 15

www.taekkelaug.dk
taekkelaug@taekkelaug.dk

arbejder på at gøre det muligt at sænke afstand til skel og vejmidte til ca. 5 meter, når
der er brandsikret.
Lige før sommerferien var der et møde her på Kryb-i-Ly kro med begge laug, med det
formål at snakke sammenlægning og fælles kontor. Mødet endte uden resultat. En
sammenlægning af de to laug er på ingen måde lige på trapperne. Vi er politisk alt for
langt fra hinanden. Og vi i Dansk Tækkemandslaug vil på ingen måde opgive vores
medlemskab i dansk Byggeri, uddannelsen, Byg-garanti ordningen og mange andre
fordele som vi har opnået.
2. lørdag i september var der arrangeret fælles bindedag på Djursland, hos Carlo
Christensen. Og igen må vi sige at det var en stor succes med rigtig mange fremmødte.
Temaet var udenlands arbejdskraft, tangrygning, afbrænding af prøvehus, og som
afslutning var der et politisk indslag og paneldiskussion om oprettese af et fælles
stråtagets kontor. Og jeg må sige noget overrasket i øvrigt at der var en meget klar
holdning fra alle fremmødte til at de to laug i fællesskab skulle finde sammen og danne
stråtagets kontor. Finansieringen til kontoret skulle fra en start komme fra en afgift på
Sepatec på 5 kr. pr. m2. Dette ville sikre at alle der tækker i Danmark og som bruger
Sepatec kommer til at bidrage til finansieringen af stråtagets kontor. Og jeg vil da gerne
opfordre jer til at sælge så meget Sepatec som muligt, både for jeres egen skyld men
også til markedsføring af stråtaget gennem stråtagets kontor.
Men efter flere møder i efteråret mellem laugene blev stråtagets kontor Aps en realitet
her pr. 1. januar 2013 med Jørgen Kaarup som daglig leder, ja det hedder vist direktør.
Hvert laug har bidraget til apsét med 50.000,00 kr. som indskudskapital. Der er ikke
aftalt noget løbende bidrag fra lauget til kontoret. Men vi har åbnet for muligheden af
yderligere kapital hvis dette måtte blive nødvendig. Så PT er risikoen for Dansk
Tækkemandslaug altså kun de indskudte 50.000,-.
Stråtagets kontor er det største markedsførings tiltag der endnu er prøvet i Danmark. Og
vores forventninger er at fordoble mængden af stråtag i Danmark over de næste 10 år.
Intet mindre. Vi håber der kommer andre indtægter fremover end dem fra Sepatecén så
aktiviteterne kan udvikle sig. Men mere om stråtagets kontor efter generalforsamlingen.

Der har været afholdt skuemesterkonference her i efteråret på DHJ. Konferensen er
skåret ned til en arbejdsdag og det ser ud til at være svært at samle flokken efter at det
sociale er skåret væk. Desværre deltog jeg ikke i år da dagen var sammenfaldende med
vores bestyrelsesmøde.
Vi har jo ændret vedtægterne så det nu er muligt med et prøvemedlemsskab i DTL. men
ingen har endnu vist interesse for et sådant. Måske vi skulle markedsføre muligheden
lidt bedre, Petter. Ellers må vi jo sige at medlemstallet er svagt vigende. Vi har dog lige
fået et nyt medlem fra Orø, Tækkepartner Aps. Men jeg ser også mange af vores
medlemmer som oppe i årene og vi må kæmpe sammen for at finde nye unge kræfter til
lauget der vil vores ærinde. Gå ud og sælg vores laug.
Som sædvanlig starter vores tækkeår jo med et seminar på DHJ. Og i år var ingen
undtagelse. Godt 40 var mødt op til et par fantastiske dage i tækkefaglig tjeneste. Vi
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hørte om energioptimering af stråtækte huse. Det var yderst interessant og relevant. Der
var bare alt for lidt tid til emnet. Så blev der snakket om arbejdsmiljø med folk fra
Dansk Byggeri. Dejligt for der blev sat ansigt på de mennesker i DB som kan hjælpe os
med emnet. Søren Vodder talte om certificering af tækkerør. Yderst interessant. Jeg er
sikker på at vi tænker mere over vores materialer efter denne gennemgang. Vi snakkede
om tækkevejledningen, specielt det med min. tykkelsen på 25 cm.
Vi hørte om tankerne bag stråtagets kontor og om afstand til skel som SBI ser det i dag.
Lørdagen var helliget skolen, hvor vi desværre ikke mødte Finn Døssings efterfølger, og
om selve uddannelsen set fra 3F side.
På den faglige side er der nu også meget aktivitet i ITS. Der var et indledende årsmøde i
Lübeck i efteråret og så har 12 mand lige mødtes i Holland for at tale om certificering af
tagrør. Det er helt fantastisk at der nu pludselig sker noget positivt omkring vores
tækkematerialer. Det er også på høje tid at vi sætter ind. Der kommer flere og flere
rådne tage og jeg tror ikke vi i længden kan holde til dårlig omtale og kunder der
pludselig står med et råddent tag. Det er på høje tid at rørhøstere og grossister lærer
hvordan disse yders fugtfølsomme materialer skal behandles og opbevares helt frem til
tækkemandens dør. Jeg hilser ITS´s ide meget velkommen. Vi hører mere om emnet
senere.

Den seneste aktivitet var Skills i Århus hvor 3 lærlinge dystede om at blive
danmarksmester i tækning. Og vinderen blev Eskil Nerland Duus, Sønderborg. Fra
tækker Michael Jacobsen i Løjt Kirkeby.
Men det er jo rigtig spændende hvad fremtiden bringer for vores fag. Foreløbig står
foråret lige foran os, det plejer i sig selv at give vækst og lyst til igangsætning af
byggeri. Dernæst så har folketinget genåbnet for renoveringsfradraget på 15.000,- kr. pr.
voksen i husstanden. Det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Og ellers må vi stå
sammen og bruge alt det salgsværktøj vi har til rådighed. Vi kan ikke sælge på prisen
men vi kan sælge på kvalitet og tryghed.
Til sidst vil jeg takke vores sekretær Petter Astrup for dit store og gode arbejde for os
alle sammen, du har virkelig taget stråtaget til dig. Jeg vil også takke mine kollegaer i
bestyrelsen for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde og takke for alle de timer i
ofrer i fagets interesse. Også en tak til træsektionen for jeres vilje til at hjælpe jeres lille
appendiks når nøden er størst.
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