Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug 2017
Beretning
Det hele startede for 16 år siden.
Dansk Tækkemandslaug blev stiftet i 2001 som en
sammenslutning af 3 lokale laug i Danmark.
Stiftelsesmødet blev afholdt på Blommenslyst kro vest
for Odense. Og det primære formål med
sammenslutningen var at etablere en
tækkeuddannelse med svendebrev på lige fod med alle
andre brancher.
Det krævede så at vi kollektivt meldte os ind i den gang
BYG for at opnå støtte til etablering af uddannelsen.
Og sådan er det stadig. Uden Dansk Byggeri ingen
uddannelse.
Sådan startede min beretning sidste år.
Og siden da er det slået fast gennem den hvidbog, som
Sven Jon Jonsen lavede i efteråret – at uden Dansk
Byggeri ingen uddannelse. Og uden uddannelse ingen
tækkefolk.
Så enkelt kan det vist siges når man læser hvidbogen,
som kom i stand efter en faglig formiddag på
bindedagen i Vester Vedsted ved Vadehavscentret.
Vores kollegaer i det andet laug ville gerne en fusion,
men jo helst uden Dansk Byggeri. Vi har haft svært ved
at overbevise dem uden for vores laug om, at Dansk
Byggeri er en uundværlig medspiller, hvis vi vil noget
mere med vores fag, og det vil vi jo.
Med stråtagets kontor har vi sammen lavet en
målsætning om at fordoble antallet af tækkede m2 på
10 år.
Og det kræver i høj grad flere veluddannede
tækkesvende. Og alene i år kommer der 16 nye
tækkesvende.
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Som et resultat af efterårets hvidbog og flere møder
mellem begge bestyrelserne er der efter svære og
lange forhandlinger opnået enighed om at forsøge en
sammenlægning af de to tækkelaug.
Det er det, som begge bestyrelser søger om støtte til i
dag. Vi skal bl.a. stemme om at ændre vores vedtægter
så de passer til en evt. kommende sammenlægning. Og
jeg vil her gerne opfordre til at vi alle yder en
ekstraordinær tanke og indsats for tækkefagets
fremtid. Det vil være et nyt historisk skridt for
tækkebranchen, hvis det lykkedes at samle faget.
Det er min 10. beretning som formand for Dansk
Tækkemandslaug. Og skal vi tro på alle de positive
tilkendegivelser er det derfor også den sidste.
Året startede med den gode nyhed om lidt hjælp til
højdegrænseproblemet. Det lykkedes Niels Strange fra
Dansk Byggeri at få indføjet en tilkendegivende tekst i
bygningsreglementet under FAQ.
Det var første skridt i den rigtige retning for at rette en
alvorlig akademisk bøf. For alle vil jo gerne have
stråtage i deres sommerhusområder, men ingen ville
give højde, så det er teknisk muligt. Vi skriver mere om
det i den nye Tækkevejledning.
Forårets helt store nyhed var, at det endelig lykkedes
at få nedsat skelgrænserne fra 10 til 5 meter. Vi takker
især Finn Guld og Niels Strange for deres store indsats
for at det lykkedes. I første omgang med en
bagvedliggende BD 30 konstruktion. Og midt på
sommeren blev også Sepatec brandsikring godkendt til
5 meters afstand til skel sti- og vejmidte.
De nye skelafstande betyder brandmæssigt, at der nu
kan bygges med stråtag på almindelige
parcelhusgrunde.
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Disse to store nyheder for stråtag i Danmark, blev
udbredt til hele befolkningen via pressemeddelelser i
rigtig mange aviser, ugeaviser og forskellige fagblade.
Jørgen Kaarup og flere andre stod for del af
informationerne.
Dansk Tækkemandslaug lavede i samarbejde med
Dansk Byggeri et 6 siders brev med nyhederne, som
blev sendt til samtlige kommuner med attention til
deres byggesagsafdelinger. Og således var alle parter i
Danmark vel orienteret om de nye muligheder for
stråtag i Danmark.
Brevet førte til en enkelt kontakt fra Helsingør
kommune, hvor jeg havde et to timers møde med hele
deres byggesagsafdeling og beredskabet.
Så Helsingør er meget klar. Omvendt har jeg kæmpet
med andre kommuner som ikke forstod de nye
muligheder. Men vi skal ikke give op.
Medio juni havde vi en fælles bindedag i Vester
Vedsted, syd for Ribe, hvor vi fyldte et helt
forsamlingshus til morgenkaffe. Så fik vi en fantastisk
gennemgang og opsang fra en tidlige DR chef Per
Simonsen som sammen med Jørgen Kaarup havde
kigget på tækkefaget og dets muligheder.
Per fortalte at vi efter hans mening sad på et guldæg
hvis vi stod sammen og greb mulighederne i stedet for
at bekrige hinanden. Efterfølgende var der en rigtig
god dialog omkring muligheder og begrænsninger for
en sammenlægning.
Og det helt store spørgsmål var, om man kunne bevare
uddannelsen uden et medlemskab af Dansk Byggeri.
Og det var så her det hele startede, da Sven Jon Jonsen
tilbød at lave en hvidbog om hele problematikken.
Men hvidbogen – som blev sort – talte sit meget
tydelige sprog. Vi er og kan ingenting uden Dansk
byggeri som medspiller. Hverken på uddannelsen eller
den politiske bane når vi skal have ændret love og
regler.
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Efter flere møder mellem begge bestyrelser og møde i
Dansk Byggeri blev der opnået fuld enighed om at søge
om støtte til en sammenlægning på den kommende
generalforsamling.
Og det er så i dag. Det allervigtigste for os er at vi
bevarer medlemskabet af Dansk Byggeri ved en
kommende sammenlægning, alt andet er til
forhandling. Det er næsten alt for spændende hvad der
sker inde ved siden af lige nu.
Efter den mest livlige formiddag jeg kan huske, kørte vi
ud til Vadehavscentret hvor vi fik en grundig
orientering om det meget specielle tækkearbejde.
Nok til dato verdens mest specielle konstruktion med
stråtag. Og netop på grund af Vadehavscentret var
årets bindedag flyttet fra Fyn til Vester Vedsted ved
Manø. Jeg har været der 2 gange siden og det bliver
næsten større for hver gang. Glæder mig til at se det
når udenoms arealerne også er færdige.
Vadehavscentret var også stedet tror jeg, hvor vi fik
solgt ideen med den tækkede støvle til spejdernes
landslejr ved Sønderborg. Et fantastisk vartegn med
stråtag for de næste mange år.
Selve idéen kommer fra Sven Jon Jonsen, der med god
kontakt til spejderne straks tænkte stråtag. Nåh ja
hvad ellers. Men der skal fra min side lyde en meget
stor tak til Sven for ideen.
Det arkitektfirma som blev nr. 2 i konkurrencen om
Vadehavscentret, et ungt par fra Århus, ja de sidder nu
og tegner et meget stort sommerhus med stråtag, også
på siderne. Så de har lært lektien.
Jævnt hen over hele året har der været arbejdet med
den nye tækkevejledning. Den er på flere måder
gennemgået bid for bid og rettet til.
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Jeg har haft en hel dag sammen med Margrethe kun
med tækkevejledningen. Og her ryddede vi op i flere
punkter. Bl.a. blev det klart at der skulle være et
historisk afsnit så vi ikke blandede fortid og nutid
sammen i hele vejledningen.
Der er bestilt nye tegninger a la dem i
Branchevejledningen. Med der mangler stadig mange
foto af både detaljer og flotte helheder. Det er her vi
alle skal bidrage og sende til Margrethe. I onsdags
modtog i alle en fil med tækkevejledningen som den
ser ud i råskitseform i dag.
På landsplan går det igen godt og Dansk Byggeri spår
en vækst på ca. 2 % i årene fremover. Al snak om krise i
byggeriet er afskaffet af politikkerne, Dansk Byggeri og
andre akademiske prognoser.
Men forskellen mellem Udkantsdanmark og de store
byer bliver stadig større. Politikkerne ønsker på ingen
måde at fordele arbejdspladser og dermed også
bopladser jævnt over hele landet. De samler alt i nogle
få kraftcentre, som så efterfølgende skal tilføres store
midler for at infrastrukturen fungerer. Jeg ved godt, at
der lige er brugt milliarder på udflytning af offentlige
arbejdspladser, men det er et skuespil, for det går
stadig stærkere den anden vej, og det vil sige mod
København.
Vejle som i forvejen er kraftcenter med bl.a. regionen
og styrende for hele trekantområdet, ja de skulle
selvfølgelig have den nye Politiskole, selv om alle
kommuner på Fyn havde peget på Svendborg.
Og i Svendborg sidder 150 medarbejdere ved told og
skat. De skal flytte til Odense og Middelfart om få
måneder.
Jo så kan told og skat spare et par millioner på deres
budget. Men for det Danske samfund er det en
katastrofe.
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Og det med væksten i byggeriet. Jeg talte med vores
museumschef i Svendborg for to uger siden. Han kunne
fortælle at nybyggeriet i kommunen var gået helt i stå.
Det er sådan, at museerne skal ud og grave med teske
og tandbørste, før vi må bruge jorden til byggeri. Så
hvis vi ønsker et præcist billede af hvor meget nyt der
egentlig bygges i et område, så snak med museet.
Vores museumschef har været her i 12 år og han kan
ikke huske, at der har været så lidt aktivitet.
Og hvorfor så al den snak?
Jo for vores opgaver ligger jo typisk udenfor de store
byer. Og det er da meget bekymrende hvis vores
primære arbejdssteder bliver helt affolket og
landsbyerne, hvor mange af vores huse ligger, uddør.
Det er derfor vigtigt, at vi som tækkefolk også er med
til at bremse op for det meget høje tempo af
centralisering, der foregår i øjeblikket.
Huspriserne falder i yderområderne og befolkes så af
østarbejdere og flygtninge som skifter stråtaget ud
med et bliktag. Kan I se scenariet for jer.
Heldigvis og tak for det, så er det lykkedes for
Stråtagets kontor og Jørgen Kaarup at brande stråtaget
således at det nu også opfattes meget eksklusiv og
dermed med til at give byggeriet en højere klasse.
Vadehavscentret, Novo Nordisk Hillerød, boliger på
Langelinie i Odense, Haldor Topsøe, dyre sommerhuse,
hele Vildbjerg Camping i Blåvand. Og sikkert rigtig
mange flere.
Tilgangen på den eksklusive side er stærkt stigende,
men vi må ikke miste vores kulturarv med de mange
gamle huse i landsbyerne.
På den internationale bane er der ikke sket så meget
nyt. Der snakkes meget, men flyttes mindre.
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Jeg havde virkelig set at ITS kunne have styrket faget
og taget med de udfordringer der er fælles. Nemlig
materialer og tækketeknik. Men vi bliver aldrig enige
om noget. Og her i september måned 2017 er der ITS
møde i England. Men da de har sat kvoter på
fremmødet – vi fik 16 pladser og Finn Guld stod med
48 tilmeldinger – så vi besluttede vi at droppe turen til
England.
En yderst kedelig udvikling for ITS hvis det danner
præcedens for kommende arrangementer. Så min
forventning til ITS og et samarbejde for eventuelle
EU-midler er ikke til stede længere.
Så har vi snakket lukkede konstruktioner i mere end to
år. Det er en udvikling, vi ikke kan undvære og vi skal
derfor speede meget op på denne front.
Vores arkitekter kræver, at vi bliver lidt mere
bæredygtige for at være maksimalt interessante. Dvs.
mere slimline konstruktioner med høj isoleringsværdi.
Vi har forsøgt os med Tommy Bunch som ingeniør på
opgaven, men må nok konstatere, at det går ikke. Der
sker ingenting år efter år. Niels Strange mente han var
den bedste og det var han sikker også. Men så kom
MGO skandalen, som optog al hans tid og han er derfor
sikkert bagud med alt efter den største byggeskandale i
nyere tid.
Og nu er vi så blevet overhalet af Vildbjerg camping
som er i gang med 25 nye dobbelthuse med stråtag på
lukkede konstruktioner. Hr. Sleikær kan jo ikke vente
på en sløv branche.
Han skal bygge huse med stråtag, leje dem ud og tjene
penge.
Men han løber en risiko med en uprøvet byggemetode.
Og det ved han, men det er godt for tækkefaget.
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Vi har som vanen tro afholdt tækkeseminar på den
Jydske Håndværkerskole. Og igen med
rekorddeltagelse af 72 tækkemænd. Det er fantastisk
at samle så mange til 2 faglige dage med stråtaget som
emne.
Margrethe gennemgik højdegrænseplanet og de nye
skelgrænser, samt et smugkig i den nye
tækkevejledning. Fagligt vigtigt stof som blev indsnuset
i store mængder.
Så havde vi inviteret Tove Ekeberg Fra Slots og
Kulturstyrstyrelsen. Hun blev desværre syg og sendte
en ung udgave. Men vi fik vendt vores bygningskultur
med stråtag.
Vi snakkede social dumping med en skattemand. Jeg
siger ikke de ikke gør noget, men det rækker som
skrædder i helvede. De præges også af nedskæringer
ligesom resten af told og skattefolk, hvorefter smarte
folk kan hente danske milliarder til udlandet uden
nogen opdager det. Told og skat i Danmark er blevet et
yderst utroværdigt organ, der er tæt på at undergrave
hele det danske samfund, der jo udelukkende er
opbygget på og med skattekroner.
Så fik vi en time med papirisolering. Det sluttede lidt
uheldigt med manglende luftspalte til Sepatec
systemet. Men vi kan vel også lære af fejl.
Vi snakkede certificering af tækkefirmaer. 5 firmaer i
Danmark var blevet certificeret. Det var aftalt af alle
bestyrelsesmedlemmer med suppleanter fra begge
laug skulle være certificeret inden nytår som en slags
prøveklud – og det med at gå foran.
Det er meget vigtigt at vi står sammen og får dette
certifikat som et yderligere salgsværktøj til veludført
stråtag. Det kan blive et vigtigt konkurrenceparameter.

8

Resten af fredagen snakkede vi lærlinge. For vi skal jo
som alle andre fag sikre veluddannet arbejdskraft til
fremtiden.
En super hyggelig fredag aften hvor stråtag stadig var
det alt dominerende emne også nede i den nye bar
efter midnat.
Lørdagen startede med en gennemgang af
tækketekniske bøffer så vi kunne lære lidt af andres
fejl.
Der kom også meget ro på flokken omkring vores nye
levetid for stråtag. Vi snakker jo om en teknisk levetid
på ca. 50 år ved et veludført stråtag. Men der laves
stadig alt for mange fejl fordi mange arbejder alt for
uoplyst og autodidakt. Noget som uddannelse med
tiden vil ændre på.
Jørgen Kaarup gennemgik status for Stråtagets kontor.
En spændende gennemgang af årets begivenheder og
den måde han sætter stråtaget i fokus i alle medier.
Vi er jo også med ved Århus som europæisk kulturby
2017. Jørgen fremviste testhuset hvor teknologisk
institut er ved at teste stråtagets isoleringsevne.
Seminaret sluttede med at Keld Pedersen gav os en
grundig gennemgang af opsnøring af gipsbuer og
montering af disse i eksisterende vægge uden at
ødelægge noget. Noget der er penge i når man kan
det.
Efter seminaret var der generalforsamling i stråtagets
kontor. Det var helt uden dramatik, meget konstruktivt
og handlede mest om en evt. sammenlægning af to
laug.
Desværre var Sven Jon Jonsen ikke med. Men jeg vil
gerne takke Sven for hans arbejde med tækkefaget i
det forgangne år og ikke mindst det store arbejde med
hvidbogen.
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Vi var igen i år med på Skills i Ålborg hvor Danmarks
bedste tækkemand skulle findes. Det er et vigtigt signal
udadtil for vores fag til de unge mennesker som vi
gerne skulle fange nogen af. Ove Glerup og Brian
Randrup var skuemestre ved seancen. De hyggede sig
gevaldigt med den tjans.
Da vi oprettede Dansk Tækkemandslaug i 2001 blev
det besluttet også at oprette lokale Laug for at bevare
de erfagrupper men kendte fra tidligere. Det blev til
DTL Sjælland, DTL Fyn og DTL Jylland.
Men tiden er rendt fra disse meget små enheder og
DTL Jylland fik aldrig rigtig gang i sammenholdet.
Og her for nylig har DTL Sjælland besluttet sig for at
nedlægge deres forening og flytte deres mange penge
over til ”det nye tækkelaug” for at fremme af
tækkefaget. Og jeg vil opfordre til, at de øvrige små
foreninger også lukker ned. Hvis sammenlægningen
lykkeds skal der måske gøres noget helt andet. Jeg vil
gerne takke DTL Sjælland for deres store gestus til
tækkefaget.
Til sidst så vil jeg gerne takke Dansk Byggeri for deres
altid store imødekommenhed til deres måske mindste
enhed. Vi mærker altid kun velvilje og god hjælp når vi
spørger.
Også i den seneste proces omkring hjælp til
sammenlægning med både jura, økonomi og ASF –
almindelig sund fornuft – fra Michael H. Nielsens side.
Vi har jo haft flere møder med Michael.
Og mange tak til dig Margrethe for endnu et dejligt år
med god og konstruktiv hjælp.
Og tak til min bestyrelse for god og engageret
medvirken, samt en meget høj mødedisciplin. Alle
møder frem hver gang, tak for det.
Henrik Henriksen, formand for Dansk Tækkemandslaug, 4. marts 2017
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