27. marts 2009

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts
2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens 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 bestyrelsessuppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Fastsættelse af diæter og honorar
13. Eventuelt.
Dansk Tækkemandslaugs formand, Henrik Henriksen bød velkommen til DTLs
generalforsamling 2009.

Ad. 1. Valg af dirigent
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne, Michael H. Nielsen, direktør i
Dansk Byggeri som dirigent.
Michael H. Nielsen blev enstemmigt valgt.
Michael H. Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt
lovligt i overensstemmelse med vedtægterne.
Det blev oplyst, at der var fremmødt 20 personer, hvoraf de 16 var
stemmeberettigede.

Ad. 2. Valg af referent
Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne Petter Astrup, Dansk Byggeri som
referent.
Petter Astrup blev enstemmigt valgt.
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Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse
Henrik Henriksen aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste
generalforsamling. (beretningen vedlagt)
Michael H. Nielsen overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen.
Carlo Christensen syntes det var en flot og konstruktiv beretning, dog ville han
gerne have hørt lidt mere om ”Stråtagets Kontor” da det var noget der fyldt meget
på JTLs generalforsamling, hvor der var et forslag om at laugene peger på 2
personer til at arbejde videre med projektet, samtidig med at der hyres en person i et
halvt år til at arbejde med, om det kan lade sig gøre at etabler et kontor.
Til det sagde Henrik Henriksen, at der ikke kan findes flertal i bestyrelsen til
projektet.
Emnet gav anledning til en del debat som endte op i, at Henrik Henriksen kunne
fortælle at DTL netop har besluttet, at afholde et stormøde om ”Stråtagets Kontor”.
Hvilket der var tilslutning til.
De eskalerede rådproblemer blev ligeledes diskuteret, hvor det kom frem at landene
omkring os, har de samme problemer.
Selv Holland med en Henk Horlings i spidsen, er ikke kommet længere med
problemet end vi er.
Bom/bro sagen, hvor Arbejdstilsynet netop har frafaldet en sag, hvor en tækkemand
brugte bomme til at tække fra, blev også diskuteret.
Fleming Grøft bragte problematikken om afstand til skel på banen, hvor der er en
del kommuner der konsekvent giver afslag og andre der er mere fleksibel til at give
dispensationer.
Til det kunne Erling Bach Pedersen svare: Hvis brandforsøgende som vi står overfor
og skal have gennemført bliver positive, vil afstand til skel blive ændret fra 10 m.
ned til 5 m.
Henrik Henriksen kunne fortælle at afstandskravene mellem bygninger med stråtag
på samme grund er slettet, i det nye Bygningsreglement (BR08). Dog er der krav om
brandkam ved sammenbygninger/lejlighedsskel.
Søren Vodder kunne fortælle, at Træsektionen i Dansk Byggeri har givet tilskud til
at få oversat en Tysk rapport.
Et pilotprojekt om tækning med Miscanthus (elefantgras), en materialekvalitetsbedømmelse og afprøvning af den landbrugsmæssige anvendelighed af enkelte
Miscanthussorter.
Rapporten kan findes på DTLs hjemmeside www.taekkelaug.dk
Beretningen blev godkendt.
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Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
DTLs kasserer Brian Randrup gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL
2008. Regnskabet er underskrevet og godkendt af DTLs revisorer. Årets resultat på
32.414,- kr. foreslås overført til egenkapitalen.
Der blev spurgt til udstillings huset på Byggecentrum.
Søren Vodder vil hører om Miscanthusforeningen vil være med i samarbejdet.
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
1. Stadig holde fokus på arbejdsmiljøet.
2. Ændre branchevejledningen ”Højt på strå”, både af hensyn til
bom/brosagen og branddugen.
3. Arbejdet med bog/kundeinformation til kunden – Når han har fået nyt
stråtag.
4. Arbejde for at nedsættelse af afstande til skel og vejmidte.
5. Revision af tækkeprislisten med TIB. Få jer til at indsende regnskaber til
sekretariatet.
6. Udbygge arbejdet med for tidlig nedbrudte tage.
7. Arbejde aktivt for et godt samarbejde mellem DTLs medlemmer og
andre interesseorganisationer.
8. Få udbygget og styrket medlemskredsen.
9. Markedsføring af stråtaget. Få kontakt med arkitekter, evt.
arkitektskolen.

Ad. 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og
indskud
DTLs kasserer Brian Randrup gennemgik bestyrelsens forslag til budget for DTL,
for året 2009, med forslag om uændret kontingent og indskud.
Indskud: 1.000,- kr.
Fast kontingent: 1.500,- kr. pr år
Lønsumskontingent: 0,3%
Kontingent for associerede medlemmer: 1.000,- kr.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag og uændret kontingent.
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Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Erling Bach Pedersen – modtager ikke genvalg.
Finn Hansen – modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog tækkemand Bo Henriksen, Stauning, som blev valgt.
Finn Hansen og Bo Henriksen er valgt for en 2 årig periode.

Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant
Per Keis – modtager genvalg.
Finn Guld – modtager genvalg.
Begge blev valgt for en 1 år.

Ad. 10. Valg af revisor
På valg:
Finn Guld – modtager genvalg.
Brian Randrup – ikke på valg.
Finn Guld, blev genvalgt for en 2 årig periode.

Ad. 11. Valg af revisorsuppleant
Erik Jensen modtager genvalg.
Erik Jensen blev genvalgt.

Ad. 12. Fastsættelse af diæter og honorar
Brian Randrup foreslog på bestyrelsens vegne, en uændret betaling for diæter og
honorar, fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse betales iht. statens takster ved
bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Ad. 13. Eventuelt.
Der blev spurgt til om de 500 som nævnes i Tækkevejledningen kun gælder
nybyggeri?
Dampspærren blev diskuteret, da det er svært at sikre sig at dampspærren er helt tæt.
I forbindelse med renovering ved lavere taghældning ,kan man ikke anvende 500.
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Af hensyn til dampspærrer, skal vi vide hvad vi gør. Er der en utæt dampspærrer,
kan vi risikere, at der kommer et damptryk inde fra boligen som ophober sig som
fugt i stråtaget, og medvirker til alt for hurtig råd.

Afslutning på generalforsamlingen
Dirigenten, Michael H. Nielsen afsluttede sit hverv som dirigent.

Ref.
Petter Astrup
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