Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling

Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00
Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden 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 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Fastsættelse af diæter og honorar
13. Eventuelt
Dansk Tækkemandslaugs formand, Søren Vodder (SV) bød velkommen til DTLs
generalforsamling 2004.
Ad. 1. Valg af dirigent
Søren Vodder foreslog på bestyrelsens vegne, Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri som
dirigent. Michael H. Nielsen (MHN) blev enstemmigt valgt.
MHN konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i
overensstemmelse med vedtægterne.
MHN oplyste, at der var fremmødt 21 stemmeberettigende DTL- medlemmer.
Ad. 2. Valg af referent
MHN foreslog på bestyrelsens vegne Niels Strange, Dansk Byggeri som referent. NST
blev enstemmigt valgt.
Ad. 3. Formandens beretning
Søren Vodder, afgav beretning for året 2003 til generalforsamlingen.
Ad 3. a. Formandens beretning til godkendelse
MHN overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen
På spørgsmål fra Carlo F. Christensen om den netop overståede overenskomst der
blev nævnt i formandens beretning, redegjorde MHN på Søren Vodders vegne for de
overordnede detaljer. Samtidig blev forsamlingen gjort opmærksom på, at
overenskomsten ikke var helt på plads – idet der endnu foregik forhandlinger i
forligsinstitutionen.

Efterfølgende blev beretningen overgivet til generalforsamlingens godkendelse.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
DTLs kasser Henrik Henriksen (HH) gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL
der i original var underskrevet og godkendt af DTLs revisorer.
Forsamlingen godkendte enstemmigt DTLs regnskab.
Ad. 5. Bestyrelsens handlingsplan og forslag for det kommende år
Søren Vodder gennemgik DTLs planer for året 2004.
SV nævnte blandt andet:
a. En synliggørelse af DTL over for tækkemænd i Danmark, herunder
ved opsøgende arbejde.
b. Synliggørelse og presseomtale af den nye lærlingeuddannelse,
herunder særligt ved uddannelsen af de første tækkesvende.
c. En bedre kvalitetssikring i faget, herunder dokumentation for de
leverede materialer og arbejdets udførelse
d. Krav til leverandører, herunder fugtmåling af leverede tækkerør.
e. Færdiggørelsen af tækkevejledningen
f. Forhandlinger med TIB og Arbejdstilsynet mht. Branchevejledningen
og forhold omkring tækkebomme.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens handlingsplan for 2004.
Ad. 6. Indkomne forslag:
MHN konstaterede at der var indkommet 1 forsalg, rettidigt i henhold til vedtægterne for
DTL til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen.

Forslag fra Finn Guld om stiftelse af en indkøbsforening.
Begrundelse:
En indkøbsforening vil være med til at skaffe midler til at udvikle faget og udvide
kundegrundlaget. Indkøbsforeningen ”DTL’s Fællesindkøb” skal registreres som et
handelsfirma med forbillede i andelsbevægelsen.
Efter en længere debat om forsalget, foreslog dirigenten MHN, at man ændrede
forslaget til :
Revideret forsalg:

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge hvorledes
der kan fremskaffes økonomiske midler til styrket markedsføring af tækkefaget.
Heri kan indgå etablering af indkøbsordning for DTLs medlemmer. Resultatet af
bestyrelsens undersøgelser forelægges medlemmerne inden iværksættelse.
Revideret forslag blev enstemmigt godkendt.
Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og
indskud
Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for DTL for året 2004 med
forslag om uændret kontingent og indskud.
Allan Knudsen ønskede en større synlighed af hvad DTL fik ud af at være medlem af
Dansk Byggeri, herunder træsektionen mv. og han foreslog, kontinget til Dansk Byggeri
blev sænket og kontingentet til DTL tilsvarende hævet.
HH redegjorde for en del af de ydelser der kommer retur fra DB til DTL, herunder
sekretariat, udvikling af tækkeuddannelsen, det nye medlemsblad Tækkemanden mv.
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MHN tilbød der blev lavet en oversigt over hvad et kontingent til DB dækker og hvad
der sendes retur til DTL
Efterfølgende blev budget samt forslag til kontingent og indskud blev enstemmigt
vedtaget.
Ad pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Fleming Grøfte er på valg - modtager genvalg.
Henrik Henriksen er på valg - modtager genvalg.
Anders Pedersen er på valg - modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller som afløser for Anders Pedersen, Jesper Glerup til valg til
bestyrelsen
Fleming Grøfte, Henrik Henriksen samt Jesper Glerup blev enstemmigt valgt.
Ad. 9. Valg til suppleanter:

Karsten V. Hansen modtager genvalg
Bestyrelsen indstiller som afløser for Jesper Glerup, Per Keis til valg som suppleant til
bestyrelsen
Karsten V. Hansen og Per Keis blev enstemmigt valgt.
Ad. 10. Valg til revisorer:

Finn Guld er ikke på valg i år.
Bestyrelsen indstiller som afløser for Jesper Glerup, Brian Randrup til valg som
revisorer.
Brian Randrup blev enstemmigt valgt for en 2 årig periode.
Ad. 11. Valg til revisor suppleant:

Erik Jensen modtager genvalg
Erik Jensen blev enstemmigt valgt
Ad. 12. Fastlæggelse af diæter og honorar

Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne en uændret betaling for diæter og
honorar, der betales med fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse ved bestyrelsesmøder
mv. i forbindelse med arbejde for DTL.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
Ad. 13. Eventuelt:

MNH gav ordet frit ved dette punkt, og der var en livlig debat hvor der kom menge
synspunkter frem, herunder:
Søren Vodder efterlyste flere der ønskede at indgå aktivt i DTLs teknik
og miljøudvalg.
Per Keis og Jens Peter Billehøj tilmeldte sig til arbejdet.
Fleming Grøfte orienterede om brancheudvalget og indstillede også til alle
de fremmødte tækkefirmaer, om at tage flere lærlinge, i det der i
fremtiden er mindst brug for 15 uddannede tækkemænd på år, for at holde
trit med afgangen fra faget.
Jens Greve oplyste, at alle 10 tækkeelever har bestået teoridelen af
svendeprøven, her af ligger 4 til at kunne få bronze, såfremt praktikdelen
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er tilsvarende god. 3 af eleverne bliver færdige og får deres svendebrev
den 26. marts 2004. Øvrige 7 får det til efteråret.
I alt er der pt. 21 lærlinge under uddannelse – behovet er, at der er mellem
45 til 50 løbende under uddannelse.
Fra Finn Kuno Nielsen og Erik Jensen blev der rejst kritik af, at
Tækkemanden blev udsendt til alle tækkemænd i Danmark. Henrik
Henriksen og Fleming Grøfte svarede, at det skyldes en beslutning om at
vise åbenhed til samarbejde, vise forskellen på det at være med og at stå
uden for DTL samt ønsket om medlemshvervning. Dem der er med i DTL
har retten til at forandre, det har dem der står uden for ikke.
Allan Knudsen kritiserede al den information der er fra Dansk Byggeri.
Finn Guld oplyste, at blandt andet kunne man undgå bøder omkring
arbejdsmiljø mv. hvis man holdt sig orienteret igennem den information
der kommer fra DB.
Søren Vodder fremhævede sit afsnit i beretningen, hvor han opfordrede
medlemmerne til at bruge DB aktivet, ved kurser, ved at hente oplysninger
samt ikke mindst at bruge DBs hjemmeside hvor alle cirkulære mv. ligger
sorteret efter mene og fuldt opdateret.

Finn Kuno Nielsen, Erik Jensen samt Holger B. Petersen fremkom med en
aktuel sag fra Vestsjælland, hvor en tækkemand der er medlem af Dansk
Byggeri, men ikke af DTL har udført et kritisabelt arbejde der er blevet
afvist af ankenævnet pga. sagen var blevet juridisk kompliceret af andre.
Der udspandt sig en debat om problemstillingen, herunder hvordan en
sådan sag bør takles af andre tækkemænd der er medlem af DTL. Det blev
fastslået, at man ikke må gribe ind i en sag der er løbende, andet end med
f.eks. en afdækning med presenning ol.
Punktet blev henvist til efterfølgende faglige møde hvor ankenævnets
virke skulle gennemgåes.
På spørgsmålet om hvordan en tækkemand kan være medlem af DB unde
at være medlem af DTL, svarede MHN, at det kan lade sig gøre ved at
man bliver medlem som f.eks. tømrermester og at man efterfølgende
opdyrker et nyt fagområde, f.eks. som tækkemand – der ikke er et
beskyttet fagområde.
Allan Knudsen fastslog, at det der havde betydning var, at alle støttede op
om DTL- logoet og anvendte det aktivt for faget.

Afslutning på generalforamlingen:
Dirigenten, Michael H. Nielsen rundede debatten af og meddelte herefter at han i
henhold til vedtægterne ville nedlægge sit erhverv som dirigent og overlade ordet til
formanden for en afsluttende bemærkning.
Søren Vodder takkede MHN for en god styring af generalforsamlingen samt deltagerne
for en god og konstruktiv debat.
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Til slut takkede Søren Vodder for Anders Pedersens for hans indsats i bestyrelsen og
ønskede at han ville deltage i andet arbejde fra DTL, som bedømmer af nye
medlemmer, uddannelsessteder samt som medlem at DTLs tekniske udvalg.

Referent Niels Strange, Dansk Byggeri den 22. marts 2004.
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