DANSK TÆKKEMANDSLAUG
Stiftende generalforsamling, Blommenslyst Kro, Odense

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug
Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00
Sted: Blommenslyst Kro, Odense

Dagsorden:
Velkomst v. formanden Ove Glerup
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af vedtægter og overgangsprotokollat for Dansk Tækkemandslaug
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
5. Orientering om udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til
overgangsbestyrelsen, fra JTL, FTL og STL.
6. Valg af revisorer
7. Valg af revisorsuppleanter
8. Fastsættelse af diæter og honorarer
9. Valg af logo
10. Eventuelt

Velkomst v. formanden Ove Glerup:
Ove Glerup bød alle velkommen til den stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug
med et kort historisk overblik over tækkemændenes organisationsliv fra 1982 og frem til i dag.
Herefter gik man over til dagsordenen.
Ad 1. valg af dirigent:
Direktør John Lundby Petersen (JLP) var foreslået af bestyrelsen og valgt.
Ad. 2 valg af referent:
Teknisk chefkonsulent Niels Strange blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt.
Ad. 3. Godkendelse af vedtægter og overgangsprotokollat for Dansk Tækkemandslaug:
Dirigenten foreslog at man gennemgik og drøftede de enkelte paragraffer i forslaget til vedtægter
enkeltvis og derefter stemte om godkendelsen. Dette blev accepteret af forsamlingen.
§ 1. Navn:
Foreningens navn, Dansk Tækkemandslaug (DTL) . Ingen bemærkninger.
§ 2. Formål:
Ingen bemærkninger
§ 3. Hjemsted:
Ingen bemærkninger
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§ 4. Medlemsforhold:
Fra salen blev der spurgt om hvordan bestyrelsen ville udforme
bedømmelseskriterierne samt retningslinier for bedømmelsesudvalget til vurdering af
optagelse af nye medlemmer.
Det blev oplyste, at den nye bestyrelse snarest ville tage fat på sagen, men at
bedømmelseskriterierne ville tage udgangspunkt i gældende regler og lægge vægt på
såvel faglig som forretningsmæssig kompetence og troværdighed.

§ 5. Ophør:
Anden linie tilføjes et ”senest”, teksten bliver herefter: – ”opsigelse af medlemskabet
skal således afleveres til formanden senest den 31. december og udmeldelsen” –
Ændringen blev vedtaget.
§ 6. Eksklusion:
Ingen bemærkninger.
§ 7. Indskud og kontingent:
Ingen bemærkninger
§ 8. Generalforsamling:
Vedr. afsnit 4, - der blev stillet forsalg fra salen om, at man skulle kunne stemme ved
fuldmagt. Efter en mindre debat blev ændringsforsalget forkastet ved afstemning ved
håndsoprækning.
Der blev stillet forsalg om, at vedtægterne skulle indeholde en fast geografisk
placering af generalforsamlingen. Efter en mindre debat blev forsalget forkastet ved
afstemning ved håndsoprækning.
Vedr. afsnit 9, blev det foreslået, at ændre teksten til:
”Forslag sendes til medlemmerne senest 3 dage inden generalforsamlingen”.
Ændringen blev vedtaget.
Vedr. dagsorden:
Pkt. 2, tekst ændres til:
”Valg af referent”.
Ændringen blev vedtaget.
§ 9. Bestyrelsen:
Der blev stillet forslag fra salen om, at formanden skulle vælges direkte på
generalforsamlingen i stedet for at bestyrelsen konstituerede sig selv. Begrundelsen
var, at det ville virke mere demokratisk. Argumentet for forslaget om konstituering fra
den siddende bestyrelse var, at arbejdet i overgangsbestyrelsen havde fungeret godt,
netop fordi man havde konstitueret sig selv og udnyttet hinandens styrker på bedste
måde.
Efter en mindre debat blev ændringsforsalget forkastet ved afstemning ved
håndsoprækning.
Vedr. afsnit 6, teksten blev ændret til: - ”Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne,
så ofte han finder der nødvendigt,” –
Ændringen blev vedtaget.
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Vedr. afsnit 9.: der blev stillet forslag fra salen om, at det skulle være formanden + 2
medlemmer af bestyrelsen der kunne tegne foreningen retsgyldigt.
Efter en drøftelse i sale hvor det blev fremhævet, at bestyrelsesmedlemmerne var valgt
til at repræsentere Tækkemandslauget og at man derfor burde have tillid til de valgte
samt at det ville betyde unødige omkostninger og besværligheder hver gang der skulle
foretages selv enkle dispositioner, blev ændringsforlaget trukket tilbage.
§ 10. Regnskab og revision:
Ingen bemærkninger.
§ 11. Medlemmernes forpligtelser:
Under pkt. E.
Der sættes et punktum efter licitationsbestemmelser, og sidste linie udgår.
Denne ændring sker på grund af ændringerne af licitationsloven.
§ 12. Foreningens ophør:
Ingen bemærkninger.
Afstemning om vedtægter for Dansk Tækkemandslaug:
Forslag til endelige vedtægter med ovennævnte ændringer blev enstemmigt vedtaget
af forsamlingen.

Protokollat om almindelige overgangsbestemmelser
ved stiftelsen af Dansk Tækkemandslaug
På forespørsel fra salen, oplyste bestyrelsen, at der dags dato var 66 medlemmer af
den nystiftede Dansk Tækkemandslaug, samt at den formue der blev overført fra den
gamle forening ”De Danske Tækkemandslaug” var ca. kr. 1.300,- pr. medlem eller ca.
kr. 87.800,Årsagen til, at der ikke kunne oplyses et nøjagtigt tal var, at der er et udestående
forhold med et igangværende projekt, hvor der endnu ikke forelå en endelig opgørelse.
Afstemning om protokollatet
Forslag til ”Protokollat om almindelige overgangsbestemmelser” ved stiftelsen af
Dansk Tækkemandslaug blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Ad. 4. Budget:
Bestyrelsens understregede ved gennemgangen af forslag til budgettet, at det skulle
betragtes som en skabelon for et årsbudget fordi man stod over for en ny organisation
og nye opgaver, som man sandsynligvis ikke kunne nå at få gennemført fuldt ud i
dette regnskabsår, herunder f.eks. udgifter til annoncer i de gule telefonbøger på
kr. 36.000,- samt sekretariatsudgifter på kr. 30.000,- der begge var afsat som et årligt
beløb. Yderligere var der budgetteret med, at der kunne trækkes på den formue der var
overført fra De Danske Tækkemandslaug.
Bestyrelsens forslag var derfor, - et kontingent på kr. 1.500,- + moms pr. år og et
indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,-.
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Der var en del debat om kontingentforslaget, idet det blev fremhævet fra salen, at det
var betænkeligt, at man evt. fik udhulet formuen således at det ikke var muligt på et
senere tidspunkt at iværksætte nye tiltag samt at kontingentet ikke ville være et reelt
udtryk for, hvad det koster at drive organisationen.
Fra salen var der ligeledes ønsker om at fremme etableringen af et egentligt sekretariat
til afløsning af den frivillige indsats som den siddende bestyrelse udfører.
På et spørgsmål fra salen oplyste Ove Glerup, at der var medlemmer i Jysk
Tækkemandslaug, som ønskede en vedtægtsændring, hvorefter man kan være medlem
af Jysk Tækkemandslaug uden at være medlem af Dansk Tækkemandslaug og BYG. I
så tilfælde bør Dansk Tækkemandslaug, efter Ove Glerups opfattelse, ikke støtte
denne forening økonomisk (jf. budgettet), men bør i stedet afbryde forbindelsen til
Jysk Tækkemandslaug. Der blev udtrykt enighed om dette synspunkt.
På baggrund af bestyrelsens oplysninger om, at det foreslåede udgiftbudget ikke
kunne nå at blive forbrugt, blev bestyrelsens forslag til kontingent og
indmeldelsesgebyr vedtaget.

Ad. 5. Overgangsbestyrelsen:
Overgangsbestyrelsen, der var valgt af de 3 stiftende organisationer præsenterede sig:
Fra Jylland:
Jens Greve og Ove Glerup Kristensen
Suppleant: Karsten V. Hansen
Fra Fyn:
Suppleant:

Anders Pedersen og Henrik Henriksen
Per Kies

Suppleant:

Flemming Grøfte og Søren Vodder
Morten Bach Nielsen

Fra Sjælland:

Ad. 6. Valg af revisorer:
Valgt blev:

Jesper Glerup og Finn Guld

Ad. 7. Valg af revisorsuppleant:
Valgt blev:

Erik Jensen

Ad. 8. Fastsættelse af diæter og honorarer:
Bestyrelsens forslag: - kørepenge efter statens takster + evt. billetter, eller med tog og
taxa efter regning samt, at der til alle møder serveres drikkelse, frokost og evt.
aftenanretning for deltagerne.
Forslaget blev vedtaget.
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Ad. 9. Valg af logo:
Afstemningen blandt de fremmødte stemmeberettigede skete ved underskrift for det
enkelte forslag.
Der var flertal for forslag nr. 1. i det fremsendte hæfte. Forslaget med ”det stående
neg” i baggrunden.
Nr. 2. blev forslag nr. 4. Forslaget med de ”stilistiske strå med nålen på tværs”.
Der var enighed om, at man ønskede at arbejde for, at Dansk Tækkemandslaug´s logo
skal optræde på de kommende svendeprøvebeviser.

Ad. 10. Eventuelt
Under eventuelt, blev der stillet forslag om, at man arbejder for et fælles branche BST,
f.eks. efter Nyborg-ordningen. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og ville
arbejde for det.

Afsluttende bemærkninger:
Formanden Ove Glerup takkede alle deltagerne for et godt og positivt møde og håbede
at det var et godt tegn for fremtiden for Dansk Tækkemandslaug.

Referent:
Niels Strange
BYG Kbh. den 19. marts 2001.
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