Dansk Træ

24. april 2017

Referat fra Dansk Træs generalforsamling fredag den 21.april 2017 på Sinatur Hotel
Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse
4. Budget for 2017 til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Jørn Pilegaard og Per Lauridsen.
Begge har erklæret sig villige til genvalg.
6. Valg af suppleant
Bestyrelsen genopstiller Dan Møller, Ravnstrup Byggeri A/S, Hestehaven 33, 5260
Odense
Dan Møller har erklæret sig villig til genvalg.
7. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
På valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S
Erik Nimb har erklæret sig villig til genvalg
8. Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 1. april 2017
9. Eventuelt
Mødedeltagere
Firma
A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
AJ Byggeservice A/S
Beatræ A/S
BT Gulve
BT Gulve
C.C. Brun Entreprise A/S
C.C. Brun Entreprise A/S
C.C. Brun Entreprise A/S
Agerbæksvej 17
8240 Risskov

Deltagere
John Nolsøe
Erik Nimb
Jens Arne Pedersen
Ole Thorgersen
Christian Brauer
Michael Lund Kristensen
Brian Aarestrup
Brian Mejlholm
Kristian Lind
Telefon: 72 16 00 00
CVR-nr.:26 91 11 25

www.danskbyggeri.dk
info@danskbyggeri.dk

Jyske Bank:
5032 - 0001028719

Carsten Knudsen tømrer & snedker
Carsten Knudsen tømrer & snedker
Carsten Knudsen tømrer & snedker
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
Egil Rasmussen a/s
Egil Rasmussen a/s
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s
HHM A/S
Intern A/S
Jakon A/S
Juul & Nielsen A/S
Magnus Truelsen & Buch A/S
Magnus Truelsen & Buch A/S
MT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S
Raunstrup Byggeri A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
SKANDI-BO
SKANDI-BO
SKANDI-BO
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Frede West A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Kolster A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Kolster A/S
Villy Jønsson as
Dansk Byggeri

Martin Harboe
Carsten Knudsen
Troels Brunholm
Niels Kristensen
Ebbe Brøns
Peter Krogh
Karl Kristensen
Jesper Jeppesen
Christian Duus
Poul B. Jørgensen
Steen Justesen
Bjarne Jensen
Alf Mortensen
Peter Carstensen
Niels Henrik Rasmussen
Henrik Jakobsen
Per Starck
Poul Sørensen
Martin Lange
Jack Sejr Johansen
Birger Ingvorsen
Bruno Grassi
Dan Møller
Kim Aage Nielsen Birkerød
Frank Bern
Jackie V. Olesen
Frederik Rasmussen
Lars Birk Biller
Thomas Nymann
Paw Dahl Nielsen
Per Lauridsen
Ole Lund
Peter Ellegaard
Morten Ellegaard
Lars West
Carsten Thorsager
Tue Christiansen
Jan Birch Nielsen
Holger Jørgensen

Gæster:
Licitationen

Torben Sigh

Christian Duus, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling, det er dejligt at se
så mange er mødt op. Torben Sigh er vores eneste gæst denne gang, han er ikke mødt
endnu, men han kommer.
Dagens program ser således ud:
Kl. 09.30 Ankomst og kaffe/the med rundstykker
Kl. 10.00 Velkomst
v/Christian Duus, formand for Dansk Træ
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kl. 10.05 Generalforsamling
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 Fra etablering i finanskrisens skygge til et liv på solsiden
Erling Holm, direktør, medejer og medstifter af betonelementvirksomheden CONFAC A/S, gennemgår 5 universelle benspænd (eksistens berettigelse, produktvalg,
konkurrencekraft, kundetiltrækning og medarbejdere som medejere), der har skullet
overvindes, for at skabe en virksomhed med resultater der rykker.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.10 Afgang med bus til byggepladserne i Vejle
Kl. 13.30 Foredrag om de byggeaktiviteter der sker i Vejle området.
v/Arne Mølgaard, Fagkonsulent Vejle Kommune
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 Vi deles op i 2 hold
Hold 1 Rundvisning på byggepladsen ”Bølgen” v/Bertel Nielsen
Hold 2 Rundvisning på Havneøen, m.m. v/ Arne Mølgaard
Kl. 15.45 Holdene skifter
Kl. 16.45 Afgang tilbage til hotellet
Herefter pause til indkvartering og omklædning
Kl. 18.30 Velkomstdrink
Kl. 19.00 Festmiddag
Ad. 1 Valg af dirigent
Første punkt på generalforsamlingsdagsordenen er valg af dirigent.
Jeg vil foreslå Kristian Lind til denne opgave.
Er der andre der har mod på at stille op til det?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg giver hermed ordet til Kristian Lind.
Kristian Lind, tak for valget. Jeg vil starte med at konstatere at generalforsamlingen er lovlig
indvarslet. Den er udsendt den 21. marts 2017, det er nøjagtig 1 måned siden, præcis som
vedtægterne foreskriver. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, det er almindelig flertal
der er gældende til denne dagsorden.
Jeg vil straks give ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.
Ad. 2 Beretning
Beretning er for Dansk Træs virke 2016/2017
Dagens program er:
Generalforsamling, den detaljerede dagsorden har I foran jer.

Beretningen
1. Årets gang
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Dette er den 15. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og samtidig er det 33. år siden den oprindelige forening/sektion blev dannet.
Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden fra sidste generalforsamling og til i dag, og ikke kun kalenderåret 2016.
Som tidligere føler vi i bestyrelsen at vores vigtigste formål er at sikre særdeles aktuelle,
relevante og interessante arrangementer, rettet mod både fagligt og socialt indhold.
Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Dansk Træ er det rette forum til dette formål, og
mener at deltagertilslutningen på mellem 55 og 75 til medlemsmøder, generalforsamlinger og studieture beviser behovet og berettigelsen for Dansk træ.
Deltagerantallet får mange andre sektioner, sammenslutninger eller regioner i Dansk
Byggeri til at blegne, så når vi husker på at deltagelsen her i Dansk Træ er frivillig, syntes
vi det er fantastisk.
Vi har nu i nogle år været flyttet fra Entreprenørskolen i Ebeltoft. Vores indtryk er at det
fungerer fint med at vi flytter lidt rundt i landet.
Det kan være rigtig godt at man opdager at der findes andet en lige Ebeltoft.
2. Status for branchen.
2016 blev igen et spændende år for branchen, hvor vi fleste regnskaber jeg har set tyder
på at krisen er bag os. Her i starten af 2017 ser vi positive tegn på vækst, men de er meget usikre i verden så man ved snart ikke hvad der sker.
Klima og energi fyldte meget men også bæredygtigt er begyndt at dukke op flere steder.
Dette giver nye muligheder og vi skal ikke holde os tilbage. Det er ofte de første der kan
få lidt ud af det.
Miljø er også blevet rigtig moderne. Vi møder nu asbest/PCB/Bly skimmelsvamp i alle
mulige afskygninger. Det er meget vi skal sætte os ind i og være opmærksom på at har
styr på reglerne.
Vi møder stadig offentlige bygherrer der ikke har styr på miljøscreening og det giver tit
nogle træls overraskelser når der pludselig er disse farlige stoffer i bygningen.
Vi er ofte overrasket over hvor mange stoffer en nedbryder pludselig kan. Jeg viste ikke
at nedbryder kunne hele det periodiske system.
Udenlandsk arbejdskraft er igen et stort emne, jeg kan kun opfordre til at vi i Dansk Træ
gør alt for at overholde lovkrav og dermed skaber fair konkurrence for alle.
3. Træsektionen
Fælles for os alle er, at vi har en særlig tilknytning til Dansk Byggeris Træsektion. Jeg vil
ikke komme nærmere ind på Træsektionens virke, alle her i forsamlingen modtager informationsmaterialet, som Træsektionen jævnligt udsender.
Fra Dansk Træs medlemsvirksomheder er der 1 deltager i bestyrelsen for Træsektionen,
det er Carsten Thorsager, Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S, Korsholm Allé 10, 5500
Middelfart. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter, modtager Carsten meget
gerne input og holdninger fra kredsen her.
Udover Carsten der som sagt sidder i bestyrelsen, deltager rigtigt mange herfra forsamlingen i regionsudvalgene.
Fra denne kreds er vi ca. 25 personer ud af 100 i Træsektionens repræsentantskab, det
giver os mulighed for indflydelse, som jeg syntes vi skal fastholde, hvilket jo samtidig betyder, at man møder op og giver sin mening til kende.
4. Medlemsforhold
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Medlemstallet er 48 virksomheder.
Set i betragtning af al den turbulens, der har været omkring strukturen i branchen, finder
bestyrelsen det tilfredsstillende, at det stort set er lykkedes at fastholde medlemstallet,
samtidig har vi en forventning om, at det skulle være muligt i de kommende år at finde
yderligere 2-4 nye virksomheder, som vil passe ind i vores selskab, men det kræver, at vi
i fællesskab hjælpes ad med at motivere dem. Der er stadig mange uoplyste kollegaer
der fiser rundt der ude.
Alle er velkommen til at fremkomme med emner til enten Holger eller bestyrelsen, så hold
jer ikke tilbage, hvis I skulle løbe ind i en god kollega, som kunne være et emne.
5. Antal svende & lærlinge
I dag er vi repræsenteret fra ca. 2/3 del af medlemsvirksomhederne. Ud fra det seneste
kendskab Holger havde, beskæftiger vi her i Dansk Træ ca. 2.000 svende samt ca. 150 –
180 elever. Antal svende og lærlinge er ikke registreret nogen steder, så det kan kun blive et gæt!!
Jeg skal opfordre alle til at tage lærlinge – det er vores fælles ansvar.
6. Medaljelærlinge
Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 3 lærlinge, der har udmærket sig så meget, at det har udløst sølv medalje ved svendeprøven.
Det er:
Carsten Højerup, Egil Rasmussen
Christoffer Josephsen, Egil Rasmussen
Daniel Casper Schumann, S.Guldfeldt Nielsen
Tillykke med det flotte resultat til såvel lærlinge som firmaer.
7. Generalforsamling og medlemsmøde
Generalforsamling holdt vi på HUSET i Middelfart
Her fik vi en grundig gennemgang af hvordan man havde bygget den gamle LillebæltsBro.
Vi sluttede dagen af med at komme op på toppen af broen og gik over i 60 meters højde.
Det er nok nogle som vil mindes turen som lidt fugtig.
Medlemsmøde var Korsør
Her fik vi en gennemgang hvad vi kunne forvente os af 3 D opmålinger og så de værktøjjer der kunne bruges til det. Det var firmaet Exigo ved Kristian Birch Pedersen.
Herefter kom vi ud og flyve en tur med droner og så hvor langt de var kommet og hvad
Der kunne lade sig gøre i dag. Det var Hans Hansen fra firmaet Dansk Drone kompagni.
Efter droneflyvningen kom Lau Petersen fra Rambøll som viste os hvordan man med 3D
kunne scanne en bygning så vi ikke havde behov for at rende og måle højder og bredder.
Da vi havde alt dette under huden fik vi nogle gode værktøjer til ledelse. Det var oberst
Lars R. Møller der gave et indblik i hvordan man ledte unge mennesker i krig.
De fleste kunne holde sig vågen men der var dog en ældre tømrermester der benyttede
lejligheden for at få en lille lur. Jeg tror det var flash back fra deres egen militærtjeneste
der gjorde udfaldet.
Som afslutning havde vi inviteret fjenden ind i lejeren, nemlig en murer. Det var Lindy fra
”rigtige mænd”.
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De fleste af os måtte dog med medgive at han havde lidt charme trods han er murer.
Jeg købte selv bogen og i kan se hvilke virkning det har haft.
8. Kurser
Udbuddet af kurser som sker i dette regi er tilpasset, således at vi ikke kommer til at konkurrere direkte med de kurser som Træsektionen udbyder.
Det er kun lærlingekurser vi holder.
Kurserne har gennem alle årene været et vigtigt element i foreningens virke, vi har fælles
haft mange lærlinge gennem dette kursus og altid med tilfredse og glade lærlinge som resultat.
Så mine herrer og damer, kom op af stolen, få meldt jeres lærlinge på kursus, helst lærlinge med minimum 1-2 års erfaring.
Således har vi i perioden afholdt 2 lærlingekurser. Kurserne har fået pæne evalueringer,
og skulle nogle af Jer ikke have talt med Jeres lærlinge, vil jeg her opremse lidt af de
kommentarer som fremkom if. med evalueringen på det senest afholdte lærlingekursus.
Du fik jo sidste evaluering på bestyrelsesmøde den 13. januar 2016.
God stemning, god erfaring fra underviserne som man kan tage med.
Metoden med at stille spørgsmål, værktøj til at være/blive mere motiveret, fremtidsmuligheder er mere klar nu.
Skide godt kursus!!
Viden og gå på mod.
Kanon godt med en mand som Michael Grøn, godt at det er folk med erfaring.
Er blevet klogere på hvilken vej jeg vil gå fremad rettet.
Synes det har været et kanon kursus.
Det har været rigtig godt.
Jeg føler at jeg har fået en masse ny viden, man måske ellers ikke lige ville tænke over.
Forløbet var godt og det var nyttige ting, der blev snakket om.
En bedre forståelse for andre mennesker og for faget i sig selv.
Spændende og interessant at høre på, men lidt lang tid at sidde og lytte.
Fået en masse viden jeg ikke besad før, og hørt på en masse spændende ting.
Måske møde mandag i stedet for søndag, og så trække det længere tirsdag.
Åbnet øjnene for andre muligheder.
Kursusemner:
Mandag var undervisningsformen aktiv, der var gode ting. Men tirsdag blev det mere foredrag og kedeligt.
Syntes det har været nogle gode emner vi har været igennem.
Rigtig gode emner.
Kursusform:
Man skal huske på, at vi er håndværkere, så vi er en del, der ikke er gode til at sidde stille.
Derfor mere aktivt arbejde – tak.
Jeg vil anbefale en ekstra dag, så man ikke er i gang til kl. 21, men i stedet stopper efter
aftensmaden. Efter aftensmaden ville det være rart at kunne sidde sammen og danne
netværk alle lærlinge.
Godt med forskellige undervisere samt klar formidling.
Fremragende.
Undervisere:
Alle undervisere var gode og engagerede.
En god underviser er for mig en, som kan være både seriøs, men som også kan pjatte,
samt at man får rørt sig fysisk i timen, og det har vi gjort.
De var helt kanon.
Deltagerbredde:
Syntes størrelsen passer fint og alders spredningen ligeså.
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God, og god stemning mellem kursisterne.
Kursusstedet som helhed:
Stedet kunne ikke blive bedre – gode fredelige omgivelser.
Har været super godt kursus – ”top performans”.
På kurserne er det vores egen Holger der er spydspids og koordinator og fra medlemsvirksomhederne er det Otto Henriksen, Arne Brunholm og Morten Lehmann 3F.
Idet der hele tiden er brug for nye kræfter til at undervise, skal jeg hermed opfordre Dem,
der eventuelt skulle have lyst til at deltage med undervisningen – til at melde sig.
Og husk, det føles altid lettere at melde sig firvilligt, frem for en kraftig opfordring, som jo
ikke kan afslås.
Input fra Otto læst op

9. Markedsføring
Vores hjemmeside www.dansktrae.dk informerer kort og godt om de fordele og muligheder vi har gennem vort medlemskab i Dansk Træ.
Alle har mulighed for markedsføring, under punktet – nyheder.
I skal blot sende relevant materiale til Holger.
10. Studietur
Jørn har næste tur i støbeskeen som er den 7-10 september og vi må sige med 86 deltage inkl. 6 sponsorer tyder det på en hyggelig tur til Prag.
Mere info kommer ud primo maj.
11. Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.
I bestyrelsen har vi som sædvanlig bestræbt os på at være på forkant, med den udvikling
der sker i branchen og efter bedste evne forsøgt at varetage medlemmernes interesser,
men vi vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger på de initiativer vi tager på alles vegne, så skulle der mod forventning være nogen i forsamlingen som syntes, at der er ting
som kunne gøres bedre eller anderledes – modtager vi gerne ris eller ros.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning med en varm tak til de personer der har lagt deres frivillige arbejdskraft i foreningen i årets løb, samt til de virksomheder der har stillet
medarbejdere til rådighed.
Endvidere skal der lyde en tak til sekretariatet og administrationen for det altid gode og
positive samarbejde, samt en tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt og konstruktivt
samarbejde.
Sidst, men ikke mindst tak til jer medlemmer, for jeres altid trofaste opbakning omkring
foreningens arrangementer.
Dirigenten, tak for beretningen, er der spørgsmål/kommentarer til den?
Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så går vi videre til næste punkt.
Ad. 3 Det er det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse
Det er Per Lauridsen har denne opgave.
Per Lauridsen, jeg vil kort løbe regnskabet igennem, er der spørgsmål til de enkelte punkter
må I gerne komme med dem straks. Resultatet ser meget godt, men sådan er det hvert andet år. Vi har forudbetalt et depositum, som skal bruges for at reservere det antal pladser på
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hotel og fly til studieturen. Denne forudbetaling må ikke medtages i 2016 men først i 2017.
Studietursåret viser typisk et underskud, så det ser vi til næste år.
Dirigenten, er der spørgsmål til regnskabet? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vi går
videre til næste punkt.
Ad. 4 Budget for 2017 til godkendelse
Det er også Per Lauridsen, der vil fortælle om det.
Per Lauridsen, I har budgettet foran jer, der er enkelte små rettelser, bl.a. studietursantallet.
Diverse posten hæves lidt, fordi sekretariatsudgiften er hævet lidt.
Dirigenten, er der spørgsmål til budgettet? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vi går videre til næste punkt.
Ad.5 Valg til bestyrelsen.
Dirigenten, på valg er Jørn Pilegaard og Per Lauridsen.
Begge har erklæret sig villige til genvalg. Er der nogen der stiller op imod dem?
Det er der ikke så de er valgt.
Ad 6 Valg af suppleant
Dirigenten, bestyrelsen genopstiller Dan Møller, Ravnstrup Byggeri A/S, Hestehaven 33,
5260 Odense
Dan Møller har erklæret sig villig til genvalg.
Er der andre der stiller op til denne post?
Det er der ikke så Dan Møller er hermed valgt.
Ad. 7 Valg af kritisk revisor
På valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S
Erik Nimb har erklæret sig villig til genvalg for endnu en periode. Herefter vil Erik gerne overlade denne post til en ny revisor, er der nogen der vil overtage posten efter Erik?
Peter Krogh erklærer, at han godt vil overtage efter Erik.
Ad.8 Indkomne forslag
Dirigenten, der er ikke indkommet forslag til dette punkt.
Ad. 9 Eventuelt
Dirigenten, er der nogen der ønsker ordet her?
Det er ikke tilfældet, så vil jeg hermed erklære generalforsamlingen afsluttet.
Christian Duus, tak til Kristian for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen.
Herefter er der en kort pause.

Venlig hilsen
Dansk Træ
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