Dato: 08-05-2008
Dansk Træ
Den 25. april 2008 kl. 10.10 afholdt Dansk Træs ordinære generalforsamling på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2007 til godkendelse
4. Budget for 2008 til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Kristian Lind, Carsten Knudsen og Lasse Grønn, alle har erklæret sig
villige til genvalg.
6. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
På valg er Erik Nimb, han har erklæret sig villig til genvalg.
7. Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 4. april 2008.
8. Eventuelt
Deltagere:
Firma:

Navn:

4B Byggemontering
AJ Byggeservice A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S
ason
BEATRÆ A/S
BNS Entreprenør & Rådgivningsfirma A/S
BNS Entreprenør & Rådgivningsfirma A/S
Botica Entreprise
Carsten Knudsen Tømrer & Snedker
Carsten Knudsen Tømrer & Snedker
C. C. Brun Entreprise A/S
C. C. Brun Entreprise A/S

Anders Nielsen
Jens Arne Pedersen
Knud Fjord
Per Tougaard
Jørgen Borch
Louis D. Jensen
Jørn Pilegaard
Ole Thorgersen
Per Starck
Michael Krogh-Jensen
John Nolsøe
Carsten Knudsen
Claus Damgård
Nils Rønnebæk
Kristian Lind

Servicekontor

Agerbæksvej 17

Telefon 72 16 00 00

www.danskbyggeri.dk

Århus

8240 Risskov

Telefax 72 16 00 13

info@danskbyggeri.dk

C. C. Brun Entreprise A/S
DEKO loft+væg a/s
DEKO loft+væg a/s
DEKO loft+væg a/s
DEKO loft+væg a/s
DEKO loft+væg a/s
DEKO loft+væg a/s
Egil Rasmussen a/s
Egil Rasmussen a/s
Egil Rasmussen a/s
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Enemærke & Petersen a/s
Frede West A/S
Grønbech Construction A/S
Hald & Halberg A/S
Hald & Halberg A/S
Hansson & Knudsen A/S
hhm A/S
HOFFMANN A/S
Intern
Kirke Hyllinge Tømrer- og Snedkerværksted ApS
MSH Huse A/S
MT Højgaard a/s
MT Højgaard a/s
NJ Montage
NJ Montage
PLANET Huse A/S
PLANET Huse A/S
Rudolf & Hansen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
SB Entreprise
Scandi Byg A/S
Skandi Bo Indoor a/s
Skandi Bo Indoor a/s
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Søren Thode Jørgensen A/S
Søren Thode Jørgensen A/S
TVIS/MODULIA Køkkener A/S
Villy Jønsson A/S
Licitationen
Juul & Nielsen Facility Service
Dansk Byggeri
Dansk Erhverv

Thomas Ginsbo
Claus Rosenbeck
Torben Rytter
Karl Kristensen
Ebbe Brøns
Niels Kristensen
Yvonne Hviid
Otto Henriksen
Chr. Duus
Jesper Jeppesen
Per Pedersen
Per Bager
Birger Nysted
John Torm Jensen
Lars West
Henrik Jakobsen
Flemming Hald
Kurt Halberg
Frede M. Jensen
Peter Henningsen
Niels Husted
Niels Henrik Rasmussen
Jens otto Olsen
Kaj Clemmensen
Jes Sindal
Jens Johansen
Kaj Riskær
Kurt Mouritsen
Lasse Møller
Jørn Friis Pedersen
Jens Rudolf
Søren Winther
Tue Christiansen
Thomas Nancke
Jens Ibsen
Klaus Kristoffersen
Jesper Hoffmann
Arne L. Jensen
Kurt Dahlstrøm
Ole Lund
Lasse Grønn
Søren Thode Jørgensen
Morten Weiss
Hans H. Sørensen
Jan Birch Nielsen
Claus Michael Nielsen
Torben Schou
Holger Jørgensen
Jens Klarskov
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Kristian Lind, velkommen til vores årlige generalforsamling. En særlig velkomst til vore
gæster, som i dag er Jens Otto Olsen fra Kirke Hyllinge, og som sædvanlig er også Claus
Michael Nielsen fra dagbladet Licitationen med. Udover generalforsamlingen har vi to meget dygtige og aktuelle foredragsholdere. Det er Bjørn Lomborg og Jens Klarskov. Efter
disse foredrag skal vi til Århus og besøge kunstmuseet Aros. Sidst på dagen skal vi som
sædvanlig have lidt god mad og socialt samvær.
Velkommen til generalforsamlingen.
Jeg vil straks gå videre til punkt 1 på dagsordenen, som ikke overraskende er:
1. Valg af dirigent
I mange år har det været fast kutyme, at der skulle vælges en dirigent her i vores forening.
Det har været en torn i øjet på én i direktionen i Dansk Byggeri, at det altid har været Børge Elgaard, der blev valgt til dirigent. Jens Klarskov har godt været klar over, hvor det var
det skete i Dansk Byggeri, hvor tingene blev sat i gang, det var i Dansk Træ. Så i fuld respekt for Jens, som har valgt at finde et andet job uden for Dansk Byggeri, har Børge vist
den storhed at trække sig i dag, således der naturligt kunne komme en anden på banen
som dirigent. Det bliver nok én af de sidste opgaver til Jens Klarskov i Dansk Byggeri, så
jeg håber ikke, der er nogen modkandidat til Jens Klarskov.
Jens Klarskov, tak for dette semidemokratiske valg. Det er en fornøjelse at være på skolen, men også i denne her kreds af hårdtarbejdende og seriøse træfolk. Jeg skal gøre mit
allerbedste til at denne generalforsamling køres så hurtigt og så rigtigt som muligt, derfor
vil jeg indlede med at konstatere, at der er indkaldt rettidigt, at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne, og at vi i det hele taget er på lovlig grund. Er der nogen, der
har indvendinger mod dette, skal de bare sige til meget hurtigt, for nu konkluderer jeg, at
vi fortsætter med punkt 2, og det er formanden, der forsøgsvis vil aflægge en kortfattet
beretning, og jeg giver hermed ordet til formanden.
2. Formandens beretning
Velkommen til alle og specielt velkommen til vore gæster som i dag, som tidligere nævnt
er:
Jens Klarskov – tidligere direktør i Dansk Byggeri – nu adm. direktør i Dansk Erhverv og
selvfølgelig Claus Michael Nielsen, fra Verdenspressen Dagbladet Licitationen, som alle
her jo læser dagligt.
Endvidere er Torben Schou fra Juul og Nielsen i Glostrup med som gæst, idet vi håber
han melder firmaet ind i Dansk Træ.
Årets gang
Dette er den 6 ordinære generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ,
og samtidig kan vi erindre om det er 24 år siden den oprindelige forening/sektion blev
dannet. Næste år er det så tiden til et 25 års jubilæum, det bør vi nok fejre med maner.
Det endelige jubilæumsarrangement er endnu ikke på plads, men datoen, fredag den 24.
april 2009 er på plads, men det kan I også se på aktivitetskalenderen der blev udsendt i
december.
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Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden fra sidste generalforsamling og til i dag, og ikke kalenderåret 2007.
Som tidligere føler vi i bestyrelsen at vor vigtigste formål er at sikre særdeles aktuelle,
relevante og interessante arrangementer rettet mod både fagligt og socialt indhold.
Vi er i bestyrelsen overbevist 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.
Som også det fremgår af dagens program skal vi i Dansk Træ blande os aktivt i aktuelle
udviklinger i såvel branchen som i samfundet vi virker i.
Endvidere forsøger vi at sørge for at den nødvendige fornyelse og nytænkning, som vi vel
altid har været eksponeret for, fortsat vil ske.
Træsektionen
Fælles for os alle er at vi har en særlig tilknytning til Dansk Byggeris Træsektionen. Jeg vil
ikke komme nærmere ind på Træsektionens virke, alle her i forsamlingen modtager informationsmaterialet som Træsektionen udsender.
Fra denne forsamling er der 2 deltagere i bestyrelsen, Steen Justesen og Villy Jønsson,
Villy som ligeledes formand for træuddannelserne i Danmark. Hvis I har noget på hjertet
af mere politisk karakter modtager både Steen og Villy gerne input og holdninger fra kredsen her.
Udover deltagerne i bestyrelsen deltager rigtigt mange herfra forsamlingen i amtsudvalgene.
Fra denne kreds er vi ca. 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.
Medlemsforhold
Medlemstallet er steget med 1 i forhold til sidste års generalforsamling nemlig til 64 virksomheder.
Udmeldte firmaer:
•
•
•
•
•

Per Skipper
Bjarne Krag APS
Skanska Danmark A/S, Odense
Skanska Danmark A/S, Ballerup
Skanska Danmark A/S, Lystrup

virksomhedslukning
solgt
nedlagt og udmeldes pr. 31.12.2008
nedlagt og udmeldes pr. 31.12.2008

Men så har vi den glæde at 4 nye virksomheder har indmeldt sig, det er
•

Hans Jørgensen & Søn A/S, Odense
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•
•
•

Tømrer- og Snedkerfirmaet Peter Ellegaard ApS, Odense
Dalmose Vinduer A/S, Vemmelev
Murer- og Entreprenørfirma Chr. Johannsens Eftf. A/S, Padborg

Endvidere er der yderligere 2 virksomheder, der snart forventes at indmelde sig nemlig:
•
•

Juul & Nielsen A/S i Glostrup
Kurt Kirkegaard A/S Grindsted

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.
Der vil senere på dagen blive gjort lidt ekstra ud af jeres optagelse, så det kan I glæde jer
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.
Antal svende & lærlinge
I dag er vi repræsenteret fra over halvdelen af medlemsvirksomhederne. Ud fra det seneste kendskab Holger havde, beskæftiger vi her hos Dansk Træ ca. 2.700 – 3.000 svende
samt mere end 300 elever.
300 lærlinge kontra ca. 2.700 – 3.000 svende betyder at vi knapt har en lærlingeandel på
næsten 12 % af svende hvilket vel bør være opnåeligt.
Medaljelærlinge
Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning 4 lærlinge der har udmærket
sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven.
Det er Carsten Knudsen, Ringe og igen er det MT Højgaard A/S, København, der denne
gang har en lærling, der har fået sølvmedalje, meget flot! Endvidere har Elindco Byggefirma A/S og C.C. Brun Entreprise A/S hver en lærling der har fået en Bronchemedalje.
Tillykke med det flotte resultat.
Jeg vil endnu engang opfordre jer til at tage så mange lærlinge ind som mulig, idet faget
fortsat har behov for nye svende, og I bør fortsat tilskynde kommende lærlinge til at yde
en ekstra indsats i forbindelse med svendeprøven, da det helt sikkert vil gavne både dem
og virksomheden med en så positiv afslutning på uddannelsen, samtidigt giver det også
en mulighed for at markedsføre virksomheden udadtil.
Medlemsmøde
Den 7. november 2007 blev vort årlige medlemsmøde holdt på Entreprenørskolen, med
en som sædvanlig god tilslutning med ca. 75 deltagere.

Side 5/8

Line Risberg var første indlægsholder, det var et indlæg, der i mere end én forstand gav
stof til eftertanke.
Endvidere havde vi indlæg af Knud Erik Busk, Bygherreforeningen, Niels Erik Pretzmann,
Storke vinduet og til sidst Henrik Qvortrup, som på dette tidspunkt var i konflikt med Naser
Khadar.
Medlemsmødet blev som sædvanligt afsluttet med lidt godt mad og kollegialt samvær.
Under middagen blev vi underholdt af 12 jagthornsblæsere.
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.
Kurser
Som et led i tilpasningen af foreningens formål har vi tilpasset udbuddet af kurser 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
1 kursus i projekt – kvalitet – udførelse

Og det er nogenlunde det niveau udbuddet vil komme til at ligge på fremover.
Der har været god søgning til kurserne og det er stort set lykkedes at finde plads til alle.
Alle kurser har pæne evalueringer, så det er kun små ændringer der lagt op til.
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. Det er
især på lærlingekurserne vi kunne have brug for nye kræfter, og husk at det er føles altid
lettere at melde sig frivilligt , frem for en kraftig opfordring som jo ikke kan afslås.
På kurserne er det vor egen Holger der er spydspids og koordinator og fra medlemsvirksomhederne er det Hans Peter Dietz og Steen Skovgaard der underviser på lærlingekurset.
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.
Studietur
Niels Henrik har arbejdet hårdt med planlægningen af Årets studietur som gik til Beijing.
Det var en meget spændende tur med et stort program, hvor vi bl.a. så en del af de kolossale byggeaktiviteter der foregår der forud for OL i august.
Der var 82 med på turen, hvilket er det absolutte max antal, det er endnu flere end til tidligere ture.
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Jeg synes vi havde en fantastisk tur med mange god oplevelser og en perfekt tilrettelæggelse – super.
Lasse Grønn fra bestyrelsen er allerede i gang med forberedelserne til den kommende
studietur i 2009.
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 en god og fyldig beretning. Er der spørgsmål, kommentarer eller bemærkninger, ris eller ros? Det er også muligt at ytre sig under punkt 8, eventuelt.
Det er ikke min opgave unødigt at trække generalforsamlingen i langdrag og da der ikke
er nogen der vil sige noget nu, vil jeg betragte beretningen som vedtaget, og vi vil straks
gå videre næste punkt, og det er punkt 3.
3. Det reviderede regnskab for 2007 til godkendelse
Dirigenten, det er Jesper Hoffmann, der står til ansvar for dette punkt. Inden da kan jeg
lige bemærke, at den kritiske revisor Erik Nimb ikke har haft kritiske bemærkninger til
regnskabet. Endvidere er det underskrevet af bestyrelsen og den registrerede revisor.
Jesper Hoffmann, som I kan se, er vi kommet ud med et resultat på 99.909 kr.
Det er kommet frem ved en indtægt på 1.815.500 kr. og en udgift på i alt 1.715.591 kr.
Balance viser aktiver på næsten 903.000 kr. og tilsvarende beløb i passiver. Formuen
udgør 799.264 kr.
Er der spørgsmål til dette? Det ser ikke ud til at være tilfældet.
Dirigenten, det gik hurtigt, er der spørgsmål til Jesper? Det er ikke tilfældet. Så vi går
straks videre til punkt 4.
4. Budget for 2008 til godkendelse
Jesper Hoffmann, indtægter kontingent i 2 kvartal 1.061.000 kr. renter ca. 40.000 kr. i alt
indtægter på 1,1 mill. kr.
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Budgetterede udgifter på 1.053.000 kr. så årets resultat forventes at blive et plus på ca.
48.000 kr.
Dirigenten, så kan der stilles spørgsmål hertil. Der ses ikke at være nogen. Så betragtes
budgettet som vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Dirigenten, som det fremgår af dagsordenen er Kristian Lind, Carsten Knudsen og Lasse
Grønn på valg. Alle har erklæret sig villige til genvalg.
Er der nogen der ønsker at tage kampen op mod dem?
Ingen modkandidater, så alle betragtes som genvalgte.
6. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
Så skal der vælges en kritisk revisor for en 1-årig periode. Erik Nimb har erklæret sig villig
til genvalg. Andre forslag? Det ses ikke at være tilfældet, så Erik Nimb er genvalgt.
7. Forslag fra medlemmerne
Dirigenten, er der indkommet forslag hertil? Det er der ikke.
8. Eventuelt
Dirigenten, hvis der ikke er noget til dette punkt, så er dagsordenen udtømt, og jeg vil give
ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Kristian Lind, tak til Jans Klarskov for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen.

Afsender og referent
Holger Jørgensen
Risskovkontoret
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