Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug
Den 12. marts 2005, kl. 13.00
Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Mødedeltagere:
17 virksomheder

Fra sekretariatet:
Gro Andersen (dirigent)
Niels Strange (referent)
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Dansk Tækkemandslaugs formand, Søren Vodder bød velkommen til DTLs generalforsamling
2005.
Ad. 1. Valg af dirigent
Søren Vodder foreslog på bestyrelsens vegne Gro Andersen, Dansk Byggeri som dirigent. Gro
Andersen blev enstemmigt valgt.
Gro Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i overensstemmelse med vedtægterne. Det blev oplyst, at der var fremmødt 17 stemmeberettigede DTLmedlemmer.
Ad. 2. Valg af referent
Gro Andersen foreslog på bestyrelsens vegne Niels Strange, Dansk Byggeri som referent.
Niels Strange blev enstemmigt valgt.
Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse
Søren Vodder aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste generalforsamling.
Gro Andersen overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen.
På spørgsmål til beretningen fra Fleming Grøfte til de kommende ændringer i garantiordningen,
oplyste Gro Andersen, at den gældende grænse på 1 million kr. falder væk for renoveringsopgaver, som det blandt andet var ønsket af DTL på sidste års generalforsamling. Vedrørende
nybyggeri vil der stadig gælde en maksimumgrænse for entreprisesummen på kr. 1 mio. inkl.
moms for BYG GARANTIORDNING. Herudover er der Nyhusforeningens tilbud til forbrugerne.
Spørgsmål vedrørende Tækkevejledningen
John Kunze og Finn Guld mente ikke, at der burde være angivet en tagtykkelse på min. 25 cm,
idet de ikke mente, at der var belæg for, at stråtage under denne tykkelse var dårligere end
tykkere stråtage. Det afhang alene af, hvilke rørlængder der blev brugt. Det ville være et
problem på Sjælland med de små og smalle huse med korte tagflader.
Henrik Henriksen mente, hvis man, før man påbegyndte tækkearbejdet, skriftligt redegjorde for
arbejdets udførelse, så kunne man komme ud over minimumskravet.
Carlo F. Christensen forespurgte, hvordan de seneste ændringer i tækkevejledningen ville
komme til medlemmernes kendskab inden den endelige udsendelse. Søren Vodder oplyste, at
der på sidste generalforsamling blev nedsat en redigeringsgruppe, der bearbejder de indkomne
forslag og som har ansvaret for udgivelsen. Carlo F. Christensen mente, at det eventuelt var
nødvendigt, at vejledningen skulle vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Efter en del
debat blev det accepteret, at bestyrelsen behandler emnet og genovervejer, om der skal være
en endelig og sidste skriftlig høringsrunde før udgivelsen.
Claus Alstrup spurgte, om ikke der kom et afsnit ind i tækkevejledningen om lynafledere. Søren
Vodder svarede, at det havde været overvejet, men at der ikke fandtes dokumentation mht. virkning samt at forsikringsselskaberne ikke længere gav rabat på præmien, når der var monteret
lynafledere.
Efterfølgende blev beretningen overgivet til generalforsamlingens godkendelse.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
DTLs kasserer Henrik Henriksen gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL 2004, der var
underskrevet og godkendt af DTLs revisorer. Årets resultat på kr. 24.126,- foreslås overført til
egenkapitalen.
Henrik Henriksen gjorde opmærksom på revisorernes påtegning til regnskabet vedrørende muligheden for at kunne kontrollere DTLs kontingentindtægter, der opkræves af Dansk Byggeri.

Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
a.
At gøre 2005 til tækkematerialernes år, fx ved at sætte fokus på emnet i bladet Tækkemanden samt tage det op som hovedemne ved bindedage 2005 i Køge.
b.
At sætte fokus på indholdet omkring materialelære i lærlingeuddannelsen.
c.
At sælge tækkefaget over for beslutningstagere ved nyt byggeri, fx arkitekter m.fl.
d.
Arbejde aktivt for et godt samarbejde mellem DTLs medlemmer samt søge at få udbygget
og styrket medlemskredsen.
e.
Erik Jensen foreslog bestyrelsen, at DTL aktivt skal arbejde for at få ændret kravene til afstande mellem bygninger og til skel. (Se debat under eventuelt)
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens handlingsplan med tilføjelse af Erik Jensens forslag.

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 2005 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,-.
Carlo F. Christensen spurgte til DTL’s betaling til Dansk Byggeri for sekretariatsdrift. Henrik
Henriksen oplyste, at den fastsatte betaling ikke svarede til de ydelser, som DTL modtog fra
Dansk Byggeri. Henrik Henriksen henviste til beskrivelsen af sekretariatets funktioner og
ydelser, der blev bragt i Tækkemanden nr. 03. fra december 2004.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Søren Vodder orienterede om, at Jesper Glerup ønskede at trække sig fra DTLs bestyrelse for
at koncentrere sig om sin virksomhed.
På valg er:
Jens Greve er på valg - modtager genvalg
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Søren Vodder er på valg - modtager genvalg
Som afløser for Jesper Glerup indstillede bestyrelsen Brian Randrup Nielsen for en 1-årig
periode.
Jens Greve, Søren Vodder samt Brian Randrup Nielsen blev enstemmigt valgt.

Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant
Søren Vodder oplyste, at Karsten V. Hansen ikke ønskede at genopstille pga. manglende tid.
Per Keis modtager genvalg
Bestyrelsen indstillede Finn Guld som ny suppleant til bestyrelsen.
Per Keis og Finn Guld blev enstemmigt valgt.

Ad. 10. Valg af revisor
På valg er Finn Guld, der modtager genvalg
Brian Randrup Nielsen var ikke på valg.
Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen, om der var modstand mod Brian Randrup Nielsen
efter, at han var blevet medlem af bestyrelsen.
Gro Andersen oplyste, at der jf. vedtægterne ikke var nogen hindring for, at Brian Randrup
Nielsen fortsatte som revisor.
Generalforsamlingen accepterede, at Brian Randrup Nielsen fortsatte som revisor og Finn Guld
blev enstemmigt valgt.

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

Ad. 12. Fastsættelse af diæter og honorarer
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
Gro Andersen gav ordet frit ved dette punkt og der var efterfølgende en livlig debat, herunder:
Erik Jensens forslag om at arbejde aktivt for at ændre på afstandskrav til skel og andre
bygninger på samme grund blev suppleret af andre, der fortalte om forskellige byggerier, der
opførtes rundt i landet, hvor der gives dispensation fra kraven i Bygningsreglementerne.
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Niels Strange understregede betydningen af, at DTLs sekretariat bliver holdt underrettede
omkring disse dispensationer og henviste i øvrigt til Tækkemanden nr. 01 fra foråret 2004, hvor
retningslinierne i Allerød kommune blev beskrevet. Dengang bad Tækkemanden om at få
indsendt materiale og andre oplysninger om div. dispensationer, der blev givet landet over. Der
er endnu ikke kommet noget ind fra medlemskredsen. Det vil have betydning for en dokumentation, der er nødvendig for at få de overordnede krav jf. BRS 1995 ændret. Yderligere vil det
være af betydning for den enkelte tækkemand rundt i landet. Carlo F. Christensen bekræftede
denne betydning ud fra egne erfaringer som formand for teknisk udvalg i sin kommune.
Claus Alstrup spurgte, om det var muligt at ansætte en lærling på lettere administrative vilkår, fx
ved at låne en lærling fra skolepraktikordningen eller noget tilsvarende. Fleming Grøfte oplyste,
at skolepraktikordningen ikke eksisterede længere, men at det var muligt at lave en kombinationsaftale med en anden mester, fx et tømrer.
Fleming Grøfte oplyste, at han selv havde stor hjælp fra Byggeriets Erhvervsservice mht. løn
mv., når han havde ansatte i sit firma og det kunne han anbefale andre firmaer.
Carlo F. Christensen forespurgte, om det var muligt at lave en ordning, hvor man kunne ”låne”
en lærling, således at det var muligt i fællesskab at tage flere lærlinge ind i faget. Niels Strange
oplyste, at der skal ligge en kontraktaftale på skrift om lærlingeforholdet, også ved delelærlinge,
således at de ansvarsmæssige forhold mht. uddannelsen samt forsikringer mv. er klare og entydige.
John Kunze genoptog debatten vedrørende minimums tagtykkelsen på 25 cm. Der udspandt sig
en lang debat, hvor for- og imod- talere kom til orde, også om de forskellige årsager, der kan
være til, at stråtagene bryder sammen, herunder: er det for fast, for tykt, for tæt eller er det af
helt andre årsager. Søren Vodder gentog, at bindedagen 2005 vil tage netop disse spørgsmål
op til debat.
Debatten blev afsluttet med, at beslutningen i forbindelse med formandens beretning, vedrørende debatten om tækkevejledningen blev gentaget.

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

Mødet sluttede kl. 15.15.
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