Dansk Træ
Referat fra Dansk Træs generalforsamling fredag den 26. april 2019
på Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12 A, 4690 Haslev
30. april 2019
2627992

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
4. Budget for 2019 til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Per Lauridsen og Jørn Pilegaard. Per modtager genvalg. Jørn ønsker at træde
ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen opstiller Thomas Kring Nikolajsen, Egil Rasmussen Aarhus A/S som nyt medlem af bestyrelsen
6. Valg af suppleant
Bestyrelsen opstiller Steen Justesen, Elindco Byggefirma A/S, Jyllinge
7. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
På valg er Peter Krogh DEKO loft + væg A/S, han har erklæret sig villig til genvalg
8. Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 5. april 2019
9. Eventuelt
Mødedeltagere:
Firma
A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
ASON
Beatræ A/S
Brunholms Byggerådgivning
BT Gulve

Deltagere
Henrik Helth Hierbæk
Erik Nimb
John Nolsøe
Jørn Pilegaard
Ole Thorgersen
Arne Brunholm
Michael Lund Kristensen
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C. C. Brun Entreprise A/S
C. C. Brun Entreprise A/S
Carsten Knudsen Tømrer & Snedker
Carsten Knudsen Tømrer & Snedker
DEKO loft+væg p/s, Vejle
DEKO loft+væg p/s, Vejle
EBK Huse A/S
Egil Rasmussen a/s
Egil Rasmussen a/s
Egil Rasmussen a/s, Århus
Egil Rasmussen a/s, Århus
Egil Rasmussen a/s, Århus
Egil Rasmussen a/s, Århus
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s
Hansson & Knudsen A/S
Henriksen Holding Fredericia A/S
INTERN A/S
INTERN A/S
Jakon A/S
Jakon A/S
Jakon A/S
Magnus Truelsen & Buch A/S
Magnus Truelsen & Buch A/S
MT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S
Norisol A/S
SB Entreprise 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
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Frede West A/S
Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S
Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Villy Jønsson as

Martin Mortensen
Jørgen Christensen
Carsten Knudsen
Troels Brunholm
Niels Kristensen
Yvonne Hviid
Karl Kristensen
Jesper Jeppesen
Christian Duus
Claus Wrang
Thomas Nikolajsen
Michael Grøn
Johnny Persson Sloth
Christian Bay Dietz
Jesper Birk Hansen
Steen Justesen
Bjarne Jensen
Alf Mortensen
Dirk Voss
Otto Henriksen
Rasmus Andersen
Niels Henrik Rasmussen
Henrik Jakobsen
Kenneth Asbjerg
Teddy Pedersen
Poul Sørensen
Martin Lange
Jack Sejr Johansen
Michael Vestergaard
Tomas Rosentoft
Birger Ingvorsen
Peter Kjær Nørskov
Torben Eriksen
Kim Birkerød
Jesper Lillelund Andersen
Toke Olsen Birkebæk
Paw Dahl Nielsen
Thomas Nymann
Lars Birk Biller
Ole Lund
Thomas Frost
Per Lauridsen
Lars West
Carsten Thorsager
Tue Christiansen
Peter Ellegaard
Morten Ellegaard
Jan Birch Nielsen

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri

Holger Jørgensen
Thorsten Wilstrup

Side 2 af 9

Per Lauridsen, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling, som i år er med ledsagere,
da vi fejrer 35 års jubilæum. Det er dejligt med så stort fremmøde.
Dagens program ser således ud:
Kl. 13.00

Ankomst - formanden byder velkommen og orienterer om dagens aktiviteter.

Kl. 13.20

Rundvisning for ledsagere på Gisselfeld Kloster.

Kl. 13.30

Generalforsamling

Efter generalforsamling og rundvisning ser programmet således ud:
Kl. 14.30

Kaffe/the med sandwich og en forfriskning i form af øl og vand

Ca. kl. 15.00 Afgang til Camp Adventure Park Gisselfeld, Denderupvej 19, 4690 Haslev (ca. 4 km.)
Efter ankomst skal vi se på, hvad vi kan opleve i parken. Bl.a. det store og meget spektakulære
tårn, de spændende klatreruter i trætoppene, den flotte natur m.m.
(Der er 900 m. fra P-plads til tårnet. Tårnet er 600 m i sneglen)
Hele turen i skoven og tårnet tager ca. 1 time.
Ca. kl. 16.30 Afgang til Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge for indkvartering og omklædning til aftenarrangementet.
Kl. 18.30

Velkomstdrink

Kl. 19.00

Festmiddag med underholdning og dans

Kl. 00.30

Natmad

Kl. 00.45

Musikken slutter

Nu vil vi tage fat på dagsordenen for generalforsamlingen.

Ad. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen vil foreslå Thorsten Wilstrup, er der andre der har mod på at stille op?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg giver hermed ordet til Thorsten Wilstrup.
Thorsten Wilstrup, tak for valget. Jeg vil starte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig
indvarslet. Den er udsendt den 20. marts 2019. det er mere end den måned der er krævet.
Jeg vi straks give ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.
Ad. 2 Beretning
Beretningen er for Dansk Træ i 2018 og indtil i dag for 2019.
Beretningen
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1. Årets gang
Dette er den 17. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og samtidig
er det 35. 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 2018.
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.
2018 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 2019 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.
Også MGO pladerne er stort og uoverskueligt problem.
Det er meget vi skal sætte os ind i og være opmærksom på at have 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
Erik Nimb, A/S Botica Entreprise. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter, modtager
Erik meget gerne input og holdninger fra kredsen her.
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Ud over Erik Nimb, 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
Medlemstallet er 45 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:
Lars Peder Jensen, fra Ason A/S, Hvidovre
Jacob Kristensen, fra Peter Ellegaard A/S, Odense
og
Omar Karl Sigurdsen, fra Magnus Truelsen & Buch A/S Odense
Tillykke med det flotte resultat til såvel lærlinge som firmaer.
7. Generalforsamling og medlemsmøde
Generalforsamling holdt vi på Koldinghus, det er fantastisk sted, som varen stor oplevelse.
Inden aftenarrangementet var vi på guidet rundtur i Christiansfeld, som er speciel, men en
by med en spændende historie.
Vi nåede også at besøge en byggeplads i Kolding hvor Egill Rasmussen A/S lavede en
Flok træhuse med meget specielle limtræskonstruktioner.
Medlemsmødet i efteråret var i Roskilde, hvor programmet var med –
AB 18 er du klar? Louise Dahl Krath Jensen, afdelingschef i Dansk Byggeri.
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Byggeri og boligmarked – et portræt af de kommende år.
Det var fremtidsforsker Marianne Levinsen der fortalte om dette emne.
Materialeskift efter udbud. Også MGO pladerne er stort og uoverskueligt problem.
Det var også Louise Dahl Krath Jensen, afdelingschef i Dansk Byggeri der fortalte om dette
problem.
På job i verdens brændpunkter.
Udenrigskorrespondent Simi Jan fortalte levende om dette spændingsfyldte job.
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.
Vi fik sidste evaluering på bestyrelsesmøde den 13. januar 2019.
Jeg synes at kurset er super relevant og interessant
Gode emner til eftertanke
Størstedelen af emnerne var gode og med ”masser af kød på”
Vigtige emner at tage op.
Gode simple ting der simpelt viser hvor hurtigere det går med samarbejde.
Gode emner der alle er relevante for os lærlinge og vores fremtid.
Gode emner at høre på.
OK emner.
Vildt fedt med psykologi. ”At rejse i udlandet”. Fra svend til byggeleder blev ret kedeligt.
Rimelige relevante emner der bliver fremlagt.
Kursusform
Jeg synes at det var godt fordelt med gruppearbejde og med øvelser.
Der var en del tid som gik med at sidde og lytte, selvom det var relevante emner, blev det tungt i
længden.
Udmærket, lidt flere pauser, sidder meget stille sidste dag.
Fin ide. Mandag kunne dog godt være kortere. Og så dele det på 3 dage.
Lidt tungt, men det går.
Kunne være kortet meget af og stadig fået det samme udbytte.
Mere aktivitet da emneren kan blive tunge i længden.
Kurset kunne primært godt være lidt mere spændende.
Materialet kan godt være rimelig tungt. Dog god opdeling.
Underviser
Fantastisk.
Spændende, gode og seriøse.
Gode og seriøse undervisere.
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Mange gode undervisere som kan deres Pis!!!!
Gode og lærerige undervisere.
De snakker om ting de ved noget om, så det er relevant og forståeligt.
God undervisning, men lid langtrukne.
Brian kom med en god energi der gjorde at tiden fløj hurtigt.
God frodeling i erfaring og baggrund.

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.

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
Per har næste tur i støbeskeen som er den 12 – 15. september 2019, 79 deltagere inkl. 6 sponsorer tyder det på en hyggelig tur til Nice.
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 eller kommentarer til beretningen?
Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så går vi videre til næste punkt.
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Ad. 3 Det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
Det er Carsten Thorsager der har denne opgave.
Carsten Thorsager, jeg går her igennem de vigtigste tal i regnskabet, I er velkomne til at spørge ind til de enkelte tal. I har fået en kopi af det reviderede regnskab udleveret.
Årets resultat ser fornuftigt ud.
Dirigenten, er der spørgsmål til det forelagte? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så går vi videre til næste punkt.
Ad. 4 Budget for 2019 til godkendelse
Dette er også Carsten Thorsager skal berette om det.
Carsten Thorsager, budgettet, som I også har fået udleveret, gennemgåes.
Dirigenten er der spørgsmål/kommentarer til dette?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så det er hermed godkendt. Og vi går videre til næste punkt.
Ad. 5 Valg til bestyrelsen
På valg er Per Lauridsen og Jørn Pilegaard. Per modtager genvalg. Jørn ønsker at træde ud af
bestyrelsen.
Bestyrelsen opstiller Thomas Kring Nikolajsen, Egil Rasmussen Aarhus A/S som nyt medlem af
bestyrelsen
Dirigenten, der er mulighed for at stille op imod de foreslåede kandidater. Er der nogen der har
mod til at gøre det?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så de nævnte er hermed valgt.
Vi går straks videre til næste punkt.
Ad. 6 Valg af suppleant
Bestyrelsen opstiller Steen Justesen, Elindco Byggefirma A/S, Jyllinge
Dirigenten, er der modkandidater til denne post? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vi går
straks videre til næste punkt.
Ad. 7 Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
På valg er Peter Krogh DEKO loft + væg A/S.
Dirigenten, Peter Krogh har indvilget i at fortsætte, er der modkandidater til denne post? Det
ser ikke ud til at være tilfældet, så vi går videre til næste punkt
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Ad. 8 Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 5. april 2019
Dirigenten, der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad. 9 Eventuelt
Dirigenten, er nogen der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet.
Så vil jeg hermed erklære generalforsamlingen afsluttet.
Per Lauridsen, tak til Thorsten for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen.
Nu fortsætter vi dagens aktiviteter efter det udleverede program.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 14.00
Referent Holger Jørgensen
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