Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug
Tid:
Sted:

Den 11. marts 2006, kl. 14.00
Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Mødedeltagere:
20 virksomheder

Fra sekretariatet:
Michael H. Nielsen (dirigent)
Petter Astrup (referent)

Dagsorden
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
7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Fastsættelse af diæter og honorar
13. Eventuelt.
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Dansk Tækkemandslaugs formand, Søren Vodder bød velkommen til DTLs
generalforsamling 2006.

Ad. 1. Valg af dirigent
Søren Vodder foreslog på bestyrelsens vegne, Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri
som dirigent .
Michael H. Nielsen blev enstemmigt valgt.
Michael H. Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indkaldt
lovligt i overensstemmelse med vedtægterne. Det blev oplyst, at der var fremmødt
20 stemmeberettigede af DTL - medlemmer.

Ad. 2. Valg af referent
Michael H. Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Petter Astrup, Dansk Byggeri
som referent.
Petter Astrup blev enstemmigt valgt.

Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse
Søren Vodder aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste generalforsamling.
(Beretning vedlagt)
Michael H. Nielsen overgav formandens beretning til debat på
generalforsamlingen.
På spørgsmål til beretningen, om opfordringen til at lave egenkontrol spurgte Jens
Peter Billehøj om der er problemer med sjusk siden det følges op.
Søren Vodder: Problemet er ikke stort men det er synligt og faget skulle gerne
holde et godt image. Michael H. Nielsen kunne tilføje at man i Byg-garantiordning
har gentagende sager og at den slags problemer er populært i diverse
forbrugerprogrammer.
Finn Kuno Nielsen refererede fra en sag på Sjælland, hvor en tømrer pludselig
kalder sig tækkemand og spurgte om ikke det var en smutter fra Dansk Byggeri.
Michael H. Nielsen kunne fortælle at vi ikke kan forhindre nogen i, at nedsætte sig
som tækkemand. Dog skal de efter de nye regler være medlem af DTL for at få
tækkearbejde dækket under garantiordningen.
Flemming Grøfte: Det er et problem for forbrugeren, da en tømrermester der er
medlem i Dansk Byggeri godt må reklamerer med Byg-garantiordning på sit
tømrerarbejde, men ikke på tækkearbejdet hvis han ikke er med i DTL.
Carlo Christensen: Det er trist at der står i beretningen at det er dårlige tækkerør.
Det er taget ud fra spørgeundersøgelsen kunne Søren Vodder svare.
Peter Høy vil gerne opfordre til, at DTL gør så meget som muligt for medlemmerne
for, at de får kendskab til de nye isoleringskrav.
Bo Henriksen spurgte om det er til at holde ud at bo i de tætte huse, han er bange
for at det er for stort et skridt.

Vestergade 21,1
6500 Vojens

Telefon: 72 16 02 43
Telefax: 72 16 00 14

www.taekkelaug.dk
taekkelaug@taekkelaug.dk

Kasserer: Henrik Henriksen, Ryttermarken 29, 5700 Svendborg Telefon 66 21 96 00

Søren Vodder: Som følge af Kyotoaftalen skal vi nedbringe CO2 og dette er kun en
begyndelse, der er mere på vej i 2010.
Efterfølgende blev beretningen overgivet til generalforsamlingens godkendelse.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen vil gerne have en tilkendegivelse af at elever fremover kommer til
håndværkerskolen i Hadsten i 3. skoleperiode således at de kommer til at lave
kviste baseret på stråtag.
Alle mente det var en god ide, så det vil være sådan fremover.
Fleming Grøfte kunne op lyse at det allerede nu kan lade sig gøre, man skal bare
kontakte skolen.

Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
DTLs kasserer Henrik Henriksen gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL
2005. Regnskabet er underskrevet og godkendt af DTLs revisorer. Årets resultat på
kr. 52.897,- foreslås overført til egenkapitalen.

Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
a. at der i 2006 er fokus på arbejdsmiljøet. F.eks. ved at sætte fokus på det i
bladet Tækkemanden, samt tage det op som hovedemne ved bindedagen
2006 i Mariager.
b. at der fortsat vil være fokus på materialelære i lærlingeuddannelsen, idet at
der øges tilskud til en lærebog.
c. at få opsamlet dispensationer der er givet i forbindelse med afstand til skel og
få dem lagt i en database på hjemmesiden.
d. at udvikle en let tilgængelig tækkevejledning til kunder.
e. at arbejde videre med tækkepriskuranten med TIB.
f. at arbejde aktivt for et godt samarbejde mellem DTLs medlemmer samt søge
at få udbygget og styrket medlemskredsen.
g. Der var forslag om at tage med på messer, hvilket bestyrelsen vil overveje.

Ad. 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag til vedtægtsændringer eller andre bindende
beslutninger for DTL

Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og
indskud
Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for DTL for året 2006
med forslag om uændret kontingent og indskud.
Indskud: kr. 1.000,Fast kontingent: kr. 1.500,- pr år
Lønsumskontingent: 0,3%
Kontingent for associerede medlemmer: kr. 1.000,Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag.
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Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Fleming Grøfte – modtager ikke genvalg.
Brian Randrup Nielsen der modtager genvalg
Henrik Henriksen – modtager genvalg.
Jens Greve er ikke på valg – ønsker ikke at fortsætte.
Som afløser for Fleming Grøfte indstiller bestyrelsen Jens C. Kuno Nielsen
Som afløser for Jens Greve indstiller bestyrelsen Erling Bach Pedersen valgt for en
1 årlig periode.
Brian Randrup Nielsen, Henrik Henriksen, Jens C. Kuno Nielsen og Erling Bach
Pedersen blev enstemmigt valgt.

Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant
Per Keis modtager genvalg.
Finn Guld modtager genvalg.
Per Keis og Finn Guld blev enstemmigt valgt.

Ad. 10. Valg af revisor
På valg:
Brian Randrup Nielsen der modtager genvalg
Finn Guld er ikke på valg.
Brian Randrup Nielsen blev enstemmigt valgt.

Ad. 11. Valg af revisorsuppleant
Erik Jensen modtager genvalg.
Erik Jensen blev enstemmigt valgt.

Ad. 12. Fastsættelse af diæter og honorar
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne en uændret betaling for diæter og
honorar, der betales med fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse iht. statens takster
ved bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Ad. 13. Eventuelt.
Erik Jensen ønsker, at der i bladet bydes velkommen til nye medlemmer.
Fleming Grøfte oplyste, at han var trådt ud af uddannelsesudvalget og at Benny
Bælum er trådt ind i stedet.
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Der blev rejst tvivl om det kan lade sig gøre at blive medlem af DTL uden at have
været selvstændig i 5 år.
Vedtægterne blev kigget igennem og der er ikke noget der forhindre en nystartet i
at blive medlem af DTL, man skal dog stadig godkendes.
Det er en gammel lov fra Jysk Tækkemandslaug.

Afslutning på generalforsamlingen
Dirigenten, Michael H. Nielsen rundede debatten af og afsluttede sit hverv som
dirigent og overlod ordet til formanden Søren Vodder.
Søren Vodder takkede Michael H. Nielsen for en god styring af
generalforsamlingen samt deltagerne for en god og konstruktiv debat.

Mødet sluttede kl. 17.30.

Vestergade 21,1
6500 Vojens

Telefon: 72 16 02 43
Telefax: 72 16 00 14

www.taekkelaug.dk
taekkelaug@taekkelaug.dk

Kasserer: Henrik Henriksen, Ryttermarken 29, 5700 Svendborg Telefon 66 21 96 00

