Indbydelse

Tækkemandsseminar 2014
Dansk Tækkemandslaug
indbyder til tækkemandsseminar for mestre og deres svende
fredag den 17. januar kl. 9.00 til lørdag den 18. januar 2014, kl. 13.00
på Den Jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

Fredag
Kl. 09.00
Kl. 10.00

AnKomst og KAffe
VelKomst v/ Henrik Henriksen

Kl. 10.15

når det går gAlt
Dårlige tækkefolk, projekteringsfejl og andre trusler
for faget – Henrik Henriksen fortæller om hvad han
støder på som syns- og skønsmand

Kl. 11.00

miljøudfordringen
Bæredygtigt byggeri er moderne, en nødvendighed
og er blevet en del af et EU-direktiv, som for første
gang definerer miljøforhold i byggeriet. Dermed
bliver det en del af fremtidens certificering, for der
er kunder i at tænke grønt. Oplæg og debat,
oplægsholder fra institution, der arbejder med
bæredygtigt byggeri.

Kl. 12.00

froKost og indKVArtering

Kl. 13.00

thAtchmArK
Om thatchmarking – hvor langt er processen?
Sebastian van der Meer fra ITS, International
Thatching Society og Jørgen Kaarup fra Straatagets
kontor kommer med en statusopdatering

Kl. 14.00

certificering og implementering Af
thAtchmArK i dAnmArK
Certificering af materialer og certificering af
tækkemænd – Klaus Ising Hansen, Direktør for
Byggeriets Kvalitetskontrol

Kl. 15.00

KAffepAuse

Kl. 15.30

debAt om thAtchmArK og certificering

Kl. 16.30

AfstAndsKrAV
Orientering om status – hvor står vi – hvad gør vi?
Handlingsplan.

Kl. 17.00

pAuse

Kl. 17.30

udfordring Af tæKKebrAnchen
Niels Park Nygaard, lektor på arkitektskolen i Århus
fortæller om sit møde med tækkeverdenen og
om, hvorfor både han og de studerende undrer
sig over, at tækkebranchen halter med hensyn til
grønne og bæredygtige argumenter for stråtag

Kl. 18.30

slut

Kl. 19.00

Vi mødes til festmiddAg

26 DECEMBER 2013

Lørdag
Kl. 08.00

morgenKomplet

Kl. 09.00

nyt frA sKolen
Nyt fra skolen og Tækkeuddannelsen
Henrik Dalsgaard, afdelingsleder, Den Jydske
haandværkerskole

Kl. 9.30

tæKKeVejledning
Emnet blev drøftet i 2013 – og der er nu opstillet en
liste over punkter, der skal revideres.
Men måske er der i mellemtiden kommet flere ønsker
til revisioner? Byd ind!

Kl. 10.00

på VærKstedet …
Formiddagskaffe
Vi ser på den seneste lærlingeopgave – og taler om
hvordan man bedst løser detaljen med at
tække op mod et Veluxovenlys

Kl. 12.00

froKost

pris pr. person:
2.500 kr. inkl. moms
prisen omfAtter:
Deltagelse i seminaret inkl. diverse materialer, logi og forplejning,
herunder 1 øl/vand til frokost og ½ fl. vin til middagen
Øvrige drikkevarer er for egen regning
tilmelding senest 3. jAnuAr 2014
Tilmelding til kasserer Brian Randrup, på mail:
brian-randrup@mail.dk eller mobil 20 93 84 09
husK At
•
•
•

skrive deltagernavne ved tilmelding
overføre deltagergebyret til konto:
9217-2229153, Sparkassen Himmerland
navn ved indbetaling

