Dansk Træ
Dansk Træs ordinære generalforsamling den 29. april 2011 på Danhostel Ebeltoft,
Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om foreningens virke i det forløbne år

3.

Det reviderede regnskab for 2010 til godkendelse

4.

Budget for 2011 til godkendelse

5.

Valg til bestyrelsen
Kristian Lind, Niels Henrik Rasmussen og Christian Duus er på valg. Niels Henrik
Rasmussen og Christian Duus er villige til genvalg. Kristian Lind modtager ikke genvalg.
I stedet for Kristian Lind opstiller bestyrelsen Niels Kristensen, Deko loft + væg a/s.

6.

Valg af suppleant
Jens Hjort, som var suppleant, er trådt ind i bestyrelsen, da Lasse Grønn forlod branchen.
Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Jørn Pilegaard, Ason – Andersen, Sandbæk og
Nielsen A/S.

7.

Valg af kritisk revisor for 1–årig periode
På valg er Erik Nimb, han har erklæret sig villig til genvalg

8.

Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 8. april 2011, gerne på email til hoj@danskbyggeri.dk

9.

Eventuelt

Mødedeltagere:
Firma:
AJ Byggeservice A/S
AJ Byggeservice A/S
ason
A/S Botica Entreprise
bgb a.s.
bgb a.s.
BNS Entreprenør & Rådgivningsfirma A/S
BNS Entreprenør & Rådgivningsfirma A/S
Brunholm A/S
Brunholm A/S
Brunholm A/S
BT Gulve
Carsten Knudsen A/S
Carsten Knudsen A/S

Navn:
Thomas Christensen
Jens Arne Pedersen
Jørn Pilegaard
Erik Nimb
Jens Hjort
Per Bak
Per Starck
Michael Ø. Nielsen
Arne Brunholm
Per Tougaard
Louis Depping Jensen
Michael Lund Kristensen
Carsten Knudsen
Claus Damgård

C. C. Brun Entreprise A/S
C. C. Brun Entreprise A/S
C. C. Brun Entreprise A/S
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
DEKO loft+væg p/s
EBK Huse A/S
Egil Rasmussen a/s
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s
Hansson & Knudsen A/S
Hansson & Knudsen A/S
Hansson & Knudsen A/S
Intern
Magnus Truelsen og Buch A/S
Norisol A/S
Norisol A/S
RTS A/S
RTS A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S

Kristian Lind
Erling Flyvbjerg
Jørgen Christensen
Peter Krogh
Karl Kristensen
Torben Rytter
Ebbe Brøns
Niels Kristensen
Jesper Keinicke
Christian Duus
Steen Justesen
Thomas Koch
Poul B. Jørgensen
John Torm Jensen
Erik Jannsen
Frede M. Jensen
Lars Larsen
Jesper Madsen
Niels Henrik Rasmussen
Poul Sørensen
Peter Olsen
Henrik Jakobsen
Claus Bak
Bo Mikkelsen
Erik Petersen
Jens Ibsen

Kristian Lind, velkommen til Dansk Træ årlige generalforsamling, det er dejligt at se så mange
veloplagte deltagere.
Ad. 1 Valg af dirigent
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og jeg vil foreslå Thorsten Wilstrup, er der andre
forslag? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil Thorsten varetage jobbet.
Thorsten Wilstrup, tak for valget. Jeg vil først se på om betingelserne er opfyldt.
Generalforsamlingen skal holdes i april og være indkaldt med 1 måneds varsel, begge dele ser ud
til at være opfyldt.
Dagsordenen var med indkaldelsen ud, og ifølge vedtægterne er generalforsamlingen
beslutningsdygtig.
Jeg vil straks gå videre til punkt 2, og det formandens beretning. Jeg vil hermed give ordet til
Kristian Lind.
Ad. 2 Formandens beretning
Velkommen til alle og specielt velkommen til vore gæster som i dag er:
Jens Johansen
Jack Sejr Johansen

Anders Hemmet Nielsen alle gode gamle kollegaer fra Timbra
Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri.
Claus Michael Nielsen, fra Dagbladet Licitationen, Claus Michael er øvrigt altid klar til nye
spændende historier - og meget gerne fra denne forsamling og ikke mindst Lars Storr-Hansen
adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars vil senere fortælle lidt om verdenssituationen.
Med os i dag har vi også en tidligere kollega, nemlig Lasse Grønn, som ved årsskiftet solgte sin
andel af St. Hedebyg Entreprise A/S til kompagnonen Per Lauritzen. Lasse som i nogle år har
deltaget i bestyrelsen her i foreningen og også planlagde den seneste studietur til Moskva. Lasse
mange tak for din indsats her i foreningen Dansk Træ, som vi kollegaer har sat stor pris på.
1. Årets gang
Dette er den 9 ordinære generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og
samtidig er det 27 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 2010.
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
deltager-tilslutningen til medlemsmøder, generalforsamlinger og studieture beviser behovet og
berettigelsen for Dansk Træ.
Deltagerantallet kan vi godt være tilfredse med, mange andre sektioner, sammenslutninger eller
regioner i Dansk Byggeri til at blegne, med ca. 60 medlemsvirksomheder og deltagerskare på
mellem 60 og op til 90 deltager – ja så har vi i Dansk Træ, med lidt matematik, en deltagerprocent
på langt over 100 – ja op til 150 %. Dette er faktisk enestående, specielt når vi husker på at
deltagelsen her i Dansk Træ er frivillig.
2. Status for branchen.
2010 var et barsk år for branchen. Her i starten 2011 ser vi nogle, lidt, positive tegn, men de er
usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis først for alvor i 2012.
Meget er forandret, vi har formentlig alle reduceret både i antal medarbejdere men også med noget
lavere ordrebeholdningen. Samtidig er prisniveauet slået nogle år tilbage.
Men selvom vi piver – så kan vi også få glæde af finanskrisen, vi lærer at rebe sejlene, være mere
kreative i løsningerne – vi udvikler os når krisen kradser.
3. Træsektionen
Fælles for os alle er at vi har en særlig tilknytning til Dansk Byggeris Træsektion. Jeg vil ikke
komme nærmere ind på Træsektionen’s virke, alle her i forsamlingen modtager
informationsmaterialet, som Træsektionen udsender.
Fra Dansk Træs medlemsvirksomheder er der 1 deltager i bestyrelsen for Træsektionen, det er
Erik Nimb, A/S Botica Entreprise. Erik er klar, hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter,
Erik modtager gerne input og holdninger fra kredsen her.
Udover deltagelse i bestyrelsen deltager rigtigt mange her fra forsamlingen i områdeudvalgene.

Fra denne kreds er vi ca. 25-30 personer ud af 100 i Træsektionens repræsentantskab, det giver
os mulighed for indflydelse, som jeg synes, vi skal fastholde, hvilket jo samtidig betyder, at man
møder op og giver sin mening til kende.
4. Medlemsforhold
Medlemstallet er, siden sidste års generalforsamling reduceret med 1 til 58 virksomheder.
Udmeldte firmaer:
-

NCC med 2 medlemskaber
Dansk Halentreprise A/S

Men så har vi den glæde, at 2 nye virksomheder har meldt sig ind, det er
-

Truelsen og Bech A/S Odense (med Poul Sørensen, som jo er gammel kending).
Møllebo Huse A/S, også med en gammel kending Morten Egeriis-Maj.

Senere på året er pr. 1. juli 2011
Tembra A/S, som er MT Højgaard’s tømrerafdeling indmeldt.
Det er med stor glæde, jeg byder disse virksomheder velkommen, og jeg er sikker på, at
medlemskabet vil være til stor glæde både jeres virksomheder og medarbejdere – så velkommen
til.
Set i betragtning af al den turbulens, der har været omkring strukturen i branchen, finder
bestyrelsen det tilfredsstillende, at det er lykkedes at tiltrække nye medlemmer, men samtidigt har
vi en forventning om, at det skulle være muligt i de kommende år at finde yderligere 5 -10
virksomheder, som vil passe ind i vores selskab, men det kræver, at vi i fællesskab hjælpes ad
med at motivere dem.
Alle er velkomne til at fremkomme med emner til enten Holger eller bestyrelsen.
5. Antal svende & lærlinge
I dag er vi repræsenteret fra ca. halvdelen af medlemsvirksomhederne. Ud fra det seneste
optælling, som en ung fyr i Dansk Byggeri har hjulpet med, beskæftiger vi her hos Dansk Træ ca.
2500 svende inden for træfagene samt ca. 210 elever.
Trods en mindre gunstig tid – så skal vi huske at tage nye lærlinge, det er vort levebrød på sigt.
Jeg skal opfordre alle til at tage lærlinge – det er vort ansvar.
6. Medaljelærlinge
Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 5 lærlinge, der har udmærket sig
så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven.
2 af svendene som opnåede det flotte resultat kommer fra Tømrervirksomheden Jan Kolster A/S,
det er utrolig flot med 2 fra samme firma til samme svendeprøve.
Ved den netop afholdte svendeprøve var der 3, der udmærkede sig med medalje, alle fra Fyn,
nemlig
S. Guldfeldt Nielsen A/S,
Arne Brunholm A/S
Hans Jørgensen & Søn A/S meget flot – dygtige lærlinge og mestre på Fyn.

Tillykke med det flotte resultat.
7. Medlemsmøde
Den 29. oktober 2010 blev vort årlige medlemsmøde afholdt her på Entreprenørskolen, (nu
Danhostel Ebeltoft) med en som sædvanlig pæn tilslutning med ca. 70 deltagere.
Følgende foredrag indgik i programmet:
Finanskrise – vejen til vækst – et historisk foredrag af Jan Jessen. Måske ikke det vi kunne lære
mest af … men selvfølgelig en historisk vinkel på hvorledes kriserne har udviklet samfund over
hele verden.
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen gav os et fantastisk bud på fremtiden for byggeriet og ikke
mindste byggeriet med træ.
Bygningsgruppeformand Peter Hougaard fra det nydannede TIB / 3F, gav et spændende bud på
TIB’s forventninger til fremtiden.
Så havde vi sidst på dagen var Joan Ørting for at lave lidt ”tid til romantik” – hun kom med mange
input, men jeg tror ingen herfra forsamlingen kunne lære noget af hende. !!
Som tidligere nævnt sigter vi højt med vore temadage, hvad I igen vil opleve til efteråret.
Programmet er ikke endelig på plads endnu, så er der gode forslag modtages de gerne.
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, så der er i perioden afholdt følgende kurser:
-

2 lærlingekurser

Og det er nogenlunde det niveau, udbuddet vil komme til at ligge på fremover. Men hvis der er
gode forslag, vil bestyrelsen meget gerne tage dette med i planlægningen.
Kurser har fået pæne evalueringer, så det er kun små ændringer der lagt op til.
På kurserne er det vor egen Holger, der er spydspids og koordinator, og fra
medlemsvirksomhederne er det Hans Peter Dietz og Lars Christian Jensen, der underviser på
lærlingekurset.
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 ind til Holger.
10. Studietur
Den kommende studietur er lagt i hænderne på Carsten Knudsen, turen går den 8. -11. sept. 2011
til Lissabon. Der er som sædvanligt lagt op til en rigtig spændende tur, som vi kan se frem til. Der
er 80 tilmeldte som vidner om meget stor fantastisk opbakning.
11. Arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.
I bestyrelsen har vi som sædvanligt 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 synes, at der er ting, som kunne gøres bedre eller
anderledes, modtager vi meget 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 bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde.
Sidst, men absolut ikke mindst, tak til alle jer medlemmer, for jeres altid trofaste opbakning omkring
foreningens arrangementer.
Dirigenten, tak til formanden for beretningen, er der nogen spørgsmål/bemærkninger til
beretningen?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så må vi betragte beretningen som godkendt.
Næste punkt på dagsordenen er det reviderede regnskab til godkendelse, og det er Carsten
Knudsen, der har denne opgave.
Ad. 3 Det reviderede regnskab til godkendelse
Carsten Knudsen, sidste år lovede jeg vækst og overskud, og som I kan se er det lykkedes.
Jeg vil ikke gå alle posteringer igennem men blot konstatere, at der under omkostninger
medlemsvalgte er brugt 361 t.kr., det er medlemsmøder, honorarer m.m.
Af den specielle skatteopgørelse kan I se slutfacit der er et overskud på knap 71 t.kr.
Der er i år betalt depositum til studieturen på 405 t.kr.
Af skrivelsen fra revisoren ser I forklaringen på den lidt specielle opstilling, der er anvendt.
Regnskabet er underskrevet af vores interne revisor, hele bestyrelsen og vores eksterne revisor.
Dirigenten, er spørgsmål til regnskabet?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så må vi betragte det som godkendt. Vi haster videre til
budgettet for 2011, og det også Carsten Knudsen
Ad. 4 Budget for 2011 til godkendelse
Jeg skal ikke trætte jer med detaljer her men blot konstatere, at vi forventer et overskud på ca. 53
t.kr. i indeværende år.
Dirigenten, spørgsmål til budgettet? Det er ikke tilfældet så budgettet er godkendt. Jeg vil lige
bemærke, at når I har godkendt budgettet har også godkendt uændret kontingent for 2011.
Vi vil straks gå videre til næste punkt på dagsordenen.
Ad. 5 Valg til bestyrelsen
Kristian Lind, Niels Henrik Rasmussen og Christian Duus er på valg. Niels Henrik Rasmussen og
Christian Duus er villige til genvalg. Kristian Lind modtager ikke genvalg.
I stedet for Kristian Lind opstiller bestyrelsen Niels Kristensen, Deko loft + væg a/s.
Dirigenten, er der andre forslag til bestyrelsen? Det er der ikke så valget er hermed på plads.

Næste punkt på dagsordenen er
Ad. 6 Valg af suppleant
Jens Hjort, som var suppleant, er trådt ind i bestyrelsen, da Lasse Grønn forlod branchen. Som ny
suppleant foreslår bestyrelsen Jørn Pilegaard, Ason – Andersen, Sandbæk og Nielsen A/S.
Dirigenten, er alle tilfredse med det fremlagte forslag? Det ser ud til det, så er suppleanten på
plads
Ad. 7 Valg af kritisk revisor for 1–årig periode
På valg er Erik Nimb, han har erklæret sig villig til genvalg
Dirigenten, er der andre forslag? Det er der ikke, så du er genvalgt Erik.
Ad. 8 Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skulle være Dansk Træ i hænde senest den 8. april 2011.
Dirigenten, der er ikke kommet forslag ind, så vi går videre til næste punkt.
Ad. 9 Eventuelt
Dirigenten, hvem lægger ud her? Der er ingen, der ønsker ordet, og jeg vil hermed slutte
generalforsamlingen, og give ordet til Kristian Lind for en sidste bemærkning.
Kristian Lind, jeg vil blot takke Thorsten Wilstrup for den udmærkede ledelse af
generalforsamlingen.

Afsender og referent
Holger Jørgensen

