Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling
Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30
Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede
Referat
Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til
generalforsamlingen 2015. Denne gang på en lørdag – og med en fælles frokost som
opstart. Den model holder vi fast i.
1.

Valg af dirigent
Henrik foreslog, på bestyrelsens vegne, arkitekt Sven Jon Jonsen som
dirigent. Sven blev enstemmigt valgt.
Sven konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i
overensstemmelse med vedtægterne.

2.

Valg af referent
Henrik foreslog, på bestyrelsens vegne, Margrethe Petri Godtkjær som referent.
Margrethe blev enstemmigt valgt.

3.

Formandens beretning til godkendelse
Henrik aflagde beretning for Dansk Tækkemandslaugs aktiviteter siden sidste
generalforsamling.
Bemærkninger til beretningen er med under eventuelt.
Beretningen blev godkendt, og er vedlagt referatet.

4.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Henrik gennemgik det udleverede årsregnskab for Dansk Tækkemandslaug 2014.
Regnskabet var godkendt og underskrevet af Dansk Tækkemandslaugs revisorer.
Regnskabet blev godkendt.

5. Henrik gennemgik Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
Henrik gennemgik bestyrelsens handlingsplan, som er en ajourføring/udbygning af
handlingsplanen fra 2014.
Der er kommet et nyt punkt til – punkt 8 – Arbejde med lukkede konstruktioner
for at fremme bæredygtighed i faget.
Det er arkitekterne der stiller kravet om bæredygtighed – derfor er det vigtigt, at
selve stråtaget kan regnes med i isoleringen. Derfor er de lukkede konstruktioner
så vigtige.
Bemærkninger til Handlingsplanen er med under eventuelt.
Handlingsplanen er vedlagt.
5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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6.

Fremlæggelse af næste års budget, og fastsættelse af kontingent
og indskud
Henrik gennemgik bestyrelsens forslag til budget for Dansk
Tækkemandslaug 2015.
Budgetforslaget blev godkendt.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Finn Ole Hansen var på valg, og modtog genvalg.
Bo Henriksen var på valg, men modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Karsten V. Hansen som nyt bestyrelsesmedlem.
Finn Ole og Karsten blev begge valgt for en toårig periode.

8.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Finn Guld og Per Keis var på valg – og begge modtog genvalg.
Begge blev genvalgt for en etårig periode.

9.

Valg af revisor
Brian Randrup var på valg, og modtog genvalg.
Brian blev valgt for en toårig periode
Finn Guld var ikke på valg i år.

10. Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleant Kim Hansen var på valg, og modtog genvalg.
Kim blev valgt for en etårig periode.
11. Fastsættelse af diæter og honorar
Henrik Henriksen foreslog, på bestyrelsens vegne, en uændret betaling for diæter
og honorar – dvs. pt. ingen betaling.
Fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse betales i henhold til statens takster ved
bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
12. Eventuelt
Bemærkninger til beretning og handlingsplan er taget med som punkter under
eventuelt.
Den nye Branchevejledning om tækkearbejde var omdelt til alle.
Henrik fortalte, at vi er i medierne hver dag – det er Jørgen Kaarups
fortjeneste, han gør et godt stykke arbejde i Straatagets kontor.
Der var en lille snak om, at lærlinge er for dyre – de er steget tre gange så
meget i løn som svendende. Det er ikke rimeligt.
Per Keis mente ikke, at de priser der er oplyst i Mestertidende passer.
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Lærlinge kan være en lidt dyr ”råvare” at starte med – men tag en lærling ind på
en kort kontrakt – i hvert fald i første omgang – så ved han, at han skal
vurderes hvert halve år.
Dansk Tækkemandslaug har et fint samarbejde med 3F – det så vi blandt andet i
samarbejdet om den nye Branchevejledning.
Henrik pointerede, at han synes, at det skal være lidt nemmere at komme
ind i Dansk Tækkemandslaug. Lad os være lidt mere large til at tage
tækkefolk ind, selvom de måske ikke tækker helt efter bogen – og lad os så
lære dem at tække korrekt.
En undrede sig over hvad Stråtagsforeningen egentlig vil – det de skriver
fremmer ikke stråtaget. Vi skal i stedet finde de positive historier frem.
Brandmærkningsordningen, som Stråtagsforeningen står for, på blev
nævnt.
Henrik kender den ikke, og det er ikke noget Dansk Tækkemandslaug er
med i. Men hvad går den ud på – hvordan kommer man med – er det noget
Dansk Tækkemandslaug skal interessere sig for?
Idéen med Brandmærkningsordningen er, at ejere af huse der er sikret med
Sepatec, kan sætte et mærke på postkassen, så brandvæsenet kan se det i
tilfælde af brand.
Men det er ikke givet, at brandvæsenet kigger på postkassen – både hus og
postkasse bør være mærket.
Erling og Carlo holder kurser for beredskabstjenesten om hvordan man
slukker en brand i et stråtag der er forsynet med Sepatec.
En dialog med Stråtagets kontor vil være velkommen.
Søren Vodder fortalte, at Jesper Sandgaard – der er gammel lærer på Hadsten –
siger, at der vil komme kondens på bagsiden af stråtaget ved de lukkede
konstruktioner. Det er vigtigt, at få afklaret problematikken – negativitet skader
faget.
Henrik pointerede, at der er mange års erfaring fra Holland, men at det
netop er de manglende erfaringer her i Danmark der gjorde, at Dansk
Tækkemandslaug havde inviteret Tommy Bunch fra Bunch Bygningsfysik til
Tækkemandsseminaret. Det er aftalt, at Tommy Bunch kommer med et bud på
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opbygningen af en lukket konstruktion til stråtag.
Men der skal laves forsøg med de lukkede konstruktioner – det bliver en ekstra
udgift, og måske skal vi involvere Jysk Tækkemandslaug, så vi kan dele udgifterne.
Det er jo i alles interesse.
I forhold til brand er der ingen tvivl om, at de lukkede konstruktioner er de absolut
mest brandsikre.
Bestyrelsen tager nu fat i revision af Tækkevejledningen.
Der er flere revisioner der presser sig på, og blandt andet vil det jo være
nødvendigt, med beskrivelse af tækning på lukkede konstruktioner.
På tækkemandsseminaret blev det besluttet, at arbejdet med at få etableret en
certificeringsordning for tækkefirmaer/tækkemænd skal sættes i gang.
Dansk Tækkemandslaug går i gang med arbejdet sammen med Jysk
Tækkemandslaug.
Det vil koste omkring 50.000 kroner for laugene at få etableret
certificeringsordningen i gang – og derefter 8.000 – 12.000 kroner for firmaerne at
blive ISO-certificerede. Det bliver et godt produkt i forbindelse med markedsføring.
Arbejdet skal sættes i gang nu, og vil formodentlig tage et års tid. Certificeringen
skal udvikles i et samarbejde mellem Klaus Ising fra Byggeriets
Certificeringsordninger, tre medlemmer fra Dansk Tækkemandslaug - nemlig
Henrik, Finn Ole og Karsten - og tre fra Jysk.
Udvalget vil løbende orientere om hvad der sker.
Certificering af tækkerør skal ske i ITS-regi.
Henrik nævnte, at det er vigtigt, at de der byder på Vadehavscenteret – som netop
er en lukket konstruktion – skal kunne tække den aktuelle løsning. Der er tale om
en løsning som aldrig er set før i Danmark, og det kan formodentlig være
nødvendigt, at hente viden udefra – fx fra Holland.
Efter generalforsamlingen kom arkitekt Sven Jon Jonsen med et bud på, hvordan
man råber arkitekterne og kommunerne op. Det var ikke kedeligt, men tankevækkende.
En pdf-kopi af Svens indlæg er vedhæftet.
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Henrik sluttede af med at takke for en fin dag – og opfordrede alle til at tage
kollegaerne med næste gang, så vi bliver nogle flere.
Tak desuden til Sven for et fint indlæg.
Henrik konkludere, at det er vigtigt, at vi samarbejder med arkitekterne – de må jo ikke
ødelægge vores fag – så vi må sikre os, at de får den nødvendige viden.

Margrethe Petri Godtkjær
16. marts 2015
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