Dato: 29. april 2015

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur
Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup
Referat fra generalforsamlingen:

Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling den 24. april 2015

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse
4. Budget for 2015 til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Jørn Pilegaard og Per Lauridsen, begge har erklæret sig villige til
genvalg. Carsten Knudsen træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller,
Carsten Thorsager, Tømrer & Snedkerfirma Kolster A/S, 5500 Middelfart, til
at overtage den ledige plads
6. Valg af suppleant
Bestyrelsen opstiller Dan Møller, Thode Tømrer & Snedker A/S, Hjallelse,
5260 Odense S
7. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
På valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S, han har erklæret sig villig til
genvalg
8. Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 3. april 2014
9. Eventuelt
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Mødedeltagere:
Firma

Deltagere

A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
AJ Byggeservice A/S
Ason A/S
BNS
BNS
Brunholm Byggerådgivning
BT Gulve
C.C. Brun Entreprise A/S
C.C. Brun Entreprise A/S
C.C. Brun Entreprise A/S
Carsten Knudsen tømrer & snedker
Carsten Knudsen tømrer & snedker
Carsten Knudsen tømrer & snedker
Carsten Knudsen tømrer & snedker
Dansk Ejendom A/S
Dansk Ejendom A/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
Elindco Byggefirma A/S
GoBo Byg A/S
Hald & Halberg A/S
Hald & Halberg A/S
Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S
Hansson & Knudsen A/S
Hansson & Knudsen A/S
Henriksen Holding Fredericia A/S
HHM A/S
Intern
Intern
Intern
Juul & Nielsen A/S
Magnus Truelsen & Buch
MC Byg A/S
MT Højgaard A/S

John Nolsøe
Erik Nimb
Jens Arne Pedersen
Jørn Pilegaard
Tjørn Djurhus
Jakob Søbroe
Arne Brunholm
Michael Lund Kristensen
Brian Aarestrup
Kristian Lind
Jørgen Christensen
Claus Damgaard Nielsen
Jan Skovrup
Michael Nielsen
Carsten Knudsen
Lars Holm Pedersen
Svend Holm Pedersen
Ebbe Brøns
Niels Kristensen
Mogens Christensen
Claus Rosenbeck
Jesper Keinicke
Christian Duus
Steen Justesen
Poul B. Jørgensen
Per Bager
Mikael Hesselø
Dennis Warring Rusholt
Flemming Hald
Kent Halberg
Dirk Voss
Lars Vesterskov Larsen
Frede Maegaard Jensen
Otto Henriksen
Henrik Wulff-Høyer
Rasmus Andersen
Michael Søborg
Niels H. Rasmussen
Per Starck
Poul Sørensen
René Christiansen
Thomas Rosentoft

2

MT Højgaard A/S
Norisol A/S
Norisol A/S
Odense Bygningsservice A/S
Planet Huse A/S
RTS A/S
S. Guldfeldt Nielsen 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
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
Villy Jønsson AS
Villy Jønsson AS

Michael Vestergaard
Carsten Sørensen
Henrik Jakobsen
Lars Chr. Jensen
Jørn Friis Pedersen
Tommy Sanderson
Troels Brunholm
Frank Bern
John Smidt
Jens Ibsen
Frederik Rasmussen
John Mortensen
Finn B. Rasmussen
Timm Klinkwort
Per Lauridsen
Ole Lund
Lars Krog West
Tue Christiansen
Ove Andersen
Jan Birch Nielsen
Allan Bundgaard

Licitationen
Dansk Byggeri
Dansk Byggeri

Torben Sigh
Thorsten Wilstrup
Holger Jørgensen

Christian Duus, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling, det er
dejligt, at se så mange er mødt op. Vi har også denne gang gæster med, og jeg
vil gerne byde særlig velkommen til, Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri og Torben Sigh fra Dagbladet Licitationen.
Dagens program ser således ud:
Program:
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 09.35
Kl. 10.10
Kl. 10.15

Ankomst og kaffe/the med rundstykker
Velkomst
v/Christian Duus, formand for Dansk Træ
Generalforsamling
Pause
Stop bureaukratiet – start produktionen
Tiden er kommet til, at vi siger stop.
Stop til bureaukrati, firkantede regler og unødig regulering.
Vi skal have et Danmark, hvor virksomhederne blomstrer, og iværk-

3

Kl. 11.15
Kl. 11.30

Kl. 13.00
Kl. 14.15
Kl. 14.45
Kl. 15.45
Kl. 16.15

Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 18.30
Kl. 19.00

sætterne står op om morgenen i forventning om, at de igen i dag
kan udvikle deres virksomhed, frem for at behage bureaukrater.
Tiden er kommet til, at vi igen bruger vores sunde fornuft og får
væksten tilbage til Danmark.
v/Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti
Pause
Det er i pausen vi mærker os selv, et indlæg om dine egne oplevelser og erfaringer fra din erhvervskarriere
v/Caroline Søeborg Ahlefeldt
Caroline Søeborg Ahlefeldt har i sin erhvervskarriere bl.a. også
været med i bestyrelsen for COOP, LEGO, Vækstfonden, 3XN med
flere.
Frokost
Afgang med bus til Strøjer Samlingen og teglværket.
Rundvisning på Vestårup teglværk
v/Jørgen Strøjer
Kaffe
Rundvisning i ”Strøjer samlingen” en spændende samling af
veteranbiler
v/Jørgen Strøjer
Tid til en forfriskning inden vi kører tilbage til Gl. Avernæs.
Afgang med bus til Gl. Avernæs
Velkomstdrink
Festmiddag med efterfølgende socialt samvær

Ad.1 Valg af dirigent
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Jeg vi foreslå Thorsten Wilstrup, er andre forslag? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil jeg bede
Thorsten Wilstrup om at varetage jobbet.
Thorsten Wilstrup, tak for valget, jeg håber vi får en god debat. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne holdes i april måned, og indkaldes med 1
måneds varsel. Begge dele ser ud til at være opfyldt. Dagsordenen er udsendt
sammen med indkaldelsen, så generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der er
9 punkter på dagsordenen som vi skal igennem, så lad os komme i gang. Jeg
vil straks give ordet til formanden for beretningen.
Ad. 2 Beretning
1. Årets gang
Dette er den 13. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk
Træ, og samtidig er det 31. år siden den oprindelige forening/sektion blev
dannet.
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Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden
fra sidste generalforsamling og til i dag, og ikke kun kalenderåret 2014.
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 60 og 80 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.
Efter at vi i mange år har haft tilholdssted på Entreprenørskolen i Ebeltoft,
besluttede bestyrelsen i det forgangne år, at udskifte entreprenørskolen med
nye og lidt forskellige mødesteder. Vi i bestyrelsen føler at vi har taget den
rigtige beslutning, særligt med henvisning til at entreprenørskolen ændrede
status til vandrehjem hvor sodavandsautomater og køjesenge pludselig var
hverdag på vores gamle tilholdssted.
2. Status for branchen.
2014 blev igen et barskt år for branchen, men det begyndte vel at lysne lidt?
Her i starten af 2015 ser vi nogle positive tegn på vækst, men de er meget
usikre, men forhåbentlig har vi mødt bunden og dermed på vej mod bedre
tider.
Meget er forandret, vi er formentlig alle reduceret i både antal medarbejdere
men også for langt de flestes vedkommende er 2015 begyndt med en noget
lavere ordrebeholdning. Samtidig er prisniveauet slået nogle år tilbage.
Men selvom vi stadig piber, så tror jeg alligevel på at vi har fået noget positivt ud af finanskrisen, vi har lært at rebe sejlene, lært at være mere kreative
i løsningerne – meget tyder på at virksomhederne i Dansk Træ har udviklet
sig under krisen.
Klima og energi fyldte rigtig meget i 2014, ingen tvivl om at emnet også
fremover vil komme til at optræde hyppigt – også på byggeriets dagsordner.
Netop her er der muligheder for os – der skal energirenoveres, og bevidstheden for mere energibesparende rigtige løsninger – bliver mere og
mere almindeligt for bygningsejerne at gøre noget ved, så er vi fremme i
skoene er der absolut muligheder.
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Udenlandsk arbejdskraft var igen et stort emne, jeg kan kun opfordre til at vi
i Dansk Træ gør alt for at overholde lovkrav og dermed skabe fair konkurrence for alle.
Året bød desværre også på stor arbejdsløshed, ligesom konkurser pludselig
er blevet en del af hverdagen.
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.
Udover Erik 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, siden sidste års generalforsamling faldet med 2 – til 51
virksomheder.
Udmeldte firmaer:
5E Entreprise A/S, Odense
HOFFMANN A/S, Glostrup
Hustømrerne A/S, Aarhus
Nyt Hjem A/S
Nye firmaer:
Maj Huse ApS, Horsens
Tømrerfirma KELDHERMAN A/S, Ørbæk
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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.
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. 160 – 180 elever. Antal svende og lærlinge er ikke
registreret nogen steder, så det kan kun blive et gæt!!
Men vi skal huske at tage nye lærlinge, det er vort levebrød på sigt. Jeg skal
opfordre alle til at tage lærlinge – det er vores fælles ansvar.
6. Medaljelærlinge.
Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 2 lærlinge,
der har udmærket sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven.
Det er:
Carsten Michael Larsen, udlært ved S. Guldfeldt Nielsen A/S, Odense
og
Simon Møller Nygaard, udlært ved AJ Byggeservice A/S, Horsens
Tillykke med det flotte resultat til såvel lærling som firma.
7. Generalforsamling og medlemsmøde.
Sidste års generalforsamling blev holdt den 25. april Admiral Hotel, København. Det var vores 30 års jubilæum, hvor vi havde inviteret vore ledsagere
med. Her havde vi en god dag, som sluttede med en rundsejlads i Kbh havn.
Om aftenen fik vi en dejlig mad og en lille sang fra Maria Montell, som fik et
sjældent lys i jeres øjne.
Medlemsmøde Comwell Kellers Park, Børkop den 3. oktober 2014.
Her havde vi besøg af Rolf Sørensen, (Bygherreforeningen) der kunne
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fortælle, at et gennemarbejdet udbudsmateriale, nok er en saga blot.
Herefter havde vi et indlæg om AB 92 som er under revidering. Vi fik Henrik
Fausing til at komme med et indlæg om dette
Efter Henrik Fausing havde vi en gammel kending, Nina Schmidt, til at give
et bud om, hvor vi er på vej hen.
Så fik vi en fortælling af Christian Petersen som havde fået den geniale ide
at ro over Atlanten.
Som afslutning kom Nils Villemoes og fortalte lidt om vores sprog brug 
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.
Lærlingekurserne 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 haft 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.
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.
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Deltagerbredde:
Syntes størrelsen passer fint og alders spredningen ligeså.
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 Hans Peter Dietz og Lars Christian Jensen
der underviser, herudover underviser Christian Dyrberg fra Forbundet 3 F på
lærlingekurset.
Der sker løbende udskiftning af underviserne i dette år. Otto Henriksen, Arne Brunholm og Johny Friman 3F afløser henad vejen de nuværende undervisere.
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.
Niels Kristensen er arrangement chef på studieturen d. 10 – 13. september
2015. Rejsemålet er, som oplyst Rom. Tilmeldingen er slut og der er i alt 84
deltager til turen, inkl. 6 sponsorer
Niels har fået sat et spændende program sammen, med sjældent set fagligt
indhold. Der er ingen tvivl om at efter den tur vil vi se finer arbejdet blomster
i Danmark. Programmet kommer ud primo maj.
Jeg vil ikke uddybe mere hvad turen kommer til at omhandle, det må være
lidt spænding tilbage.
11. Arbejdet i bestyrelsen.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.
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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 til formanden, er der spørgsmål/kommentarer til beretningen,
eller er den fyldestgørende?
Der er ikke tilfældet, så vi går videre til næste punkt.
Ad. 3 Det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.
Det er Carsten Knudsen der vil fremlægge regnskabet.
Carsten Knudsen, I har regnskabet foran jer, som I ser, er de største udgifter til
generalforsamling, medlemsmøde og kurser.
Dog er studieturen nok den største udgiftspost. Tidligere kunne den deles på 2
årsregnskaber, men det må vi ikke længere, derfor der ikke udgifter til dette i
2014. Overskuddet er på 225. t.kr. Som I kan se, er regnskabet godkendt og
underskrevet af alle.
Dirigenten, er der spørgsmål til regnskabet? Det er der ikke. Så går vi videre til
næste punkt.
Ad. 4 Budget for 2015 til godkendelse
Det er også Carsten Knudsen, der vil fortælle om dette.
Carsten Knudsen, indtægterne som de ser ud nu er: Kontingent til Dansk Træ
962. t.kr. og 894. t.kr. til studieturen. udgifterne fordeler sig nogenlunde, som I
ser nedenfor.
Dirigenten, er der spørgsmål til budgettet? Det er der ikke. Vi går videre til næste punkt,
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Ad. 5 Valg til bestyrelsen
Dirigenten, på valg er Jørn Pilegaard og Per Lauridsen, begge har erklæret sig
villige til genvalg. Carsten Knudsen træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller, Carsten Thorsager, Tømrer & Snedkerfirma Kolster A/S, 5500 Middelfart, til
at overtage den ledige plads.
Det er muligt at foreslå andre personer til de ledige poster, er der andre forslag?
Dette er ikke tilfældet, så er det på plads.
Ad. 6 Valg af suppleant
Dirigenten, bestyrelsen opstiller Dan Møller, Thode Tømrer & Snedker A/S Hjallelse, 5260 Odense S.
Det er også her, muligt at forslå andre personer til de ledige poster, er der andre
forslag? Dette er ikke tilfældet, så er det på plads.
Ad. 7 Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
Dirigenten, på valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S, han har erklæret sig
villig til genvalg.
Er der andre forslag? Det ser det ikke ud til, så Erik Nimb er valgt.
8. Forslag fra medlemmerne
Dirigenten, der er ikke indkommet forslag.
Ad. 9 Eventuelt
Dirigenten, hvem vil lægge ud? Her er plads til at drøfte alt, dog kan der ikke
vedtages noget.
Da der ikke er nogen, der har noget hertil, vil jeg betragte dagsordenen som
færdig, og vil hermed give det sidste ord til formanden.
Christian Duus, tak til Thorsten for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen.
Næste punkt på dagsordenen er en kort pause.

Afsender og referent

Holger Jørgensen
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