Dato: 29-04-2009
Dansk Træ
Dansk Træs generalforsamling den 24. april 2009 på Hotel Koldingfjord A/S,
Fjordvej 154, 6000 Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2008 til godkendelse
4. Budget for 2009 til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Jesper Hoffmann, han ønsker ikke genvalg, og Niels Henrik Rasmussen, som har erklæret sig villig til genvalg. I stedet for Jesper Hoffmann opstiller bestyrelsen Christian Duus, Egil Rasmussen A/S, Fredericia,
6. Valg af suppleant
Bestyrelsen opstiller Jens Hjort, bgb a/s, Skive
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 2009
9. Eventuelt
Mødedeltagere
Firma

Deltager

4B Byggemontering A/S
4B Byggemontering A/S
A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
ason
Beatræ A/S
BNS
Brunholm A/S
Brunholm A/S
Brunholm A/S
Brunholm A/S
Brunholm A/S
BT Gulve
C.C. Brun Entreprise A/S

Jesper Bjerre
Erik Burman
John Nolsøe
Erik Nimbh
Henrik Helth Hierbæk
Jørn Pilegaard
Ole Thorgersen
Per Starck
Arne Brunholm
Jørgen Borch
Per Tougaard
Knud Fjord
Louis D. Jensen
Michael L. Kristensen
Thomas Ginsbo

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
C.C. Brun Entreprise A/S
C.C. Brun Entreprise A/S
Carsten Knudsen tømrer & snedker
Dansk Byggeri
Dansk Byggeri
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
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Elindco Byggefirma A/S
Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s
Georg Berg A/S
Grønbech Constructionn AS
Grønbech Constructionn AS
Hald & Halberg A/S
Hald & Halberg A/S
Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S
Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S
Hansson & Knudsen A/S
Hansson & Knudsen A/S
Intern
Kurt Kirkegaard A/S
Licitationen
MC Byg A/S
MC Byg A/S
Planet Huse A/S
Planet Huse A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
SB Entreprise A/S
Scandi Byg A/S
Scandi Byg A/S
Scandi Byg A/S
Scandi Byg A/S
Skandi Bo indoor a-s
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Frede West A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Frede West A/S
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Villy Jønsson A/S
Gæst

Erling Flyvbjerg
Nils Rønnebek
Kristian Lind
Carsten Knudsen
Børge Elgaard
Holger Jørgensen
Yvonne Hviid
Karl Kristensen
Christian Duus
Otto Henriksen
Steen Justesen
Per Pedersen
Per Bager
Poul Jørgensen
Mikael Hesselø
Bjarne Jensen
John T. Jensen
Erik Jannsen
Asger Hvas
Georg Berg
Henrik Jakobsen
Peter Olsen
Kurt Halberg
Flemming Hald
Lars Chr. Jensen
Arne Lylover
Frede M. Jensen
Lars Larsen
Niels Henrik Rasmussen
Kurt Kirkegaard
Claus Michael Nielsen
René Christiansen
Mogens Christiansen
Torben Basse
Jørn Friis Petersen
Søren Winther
Tue Christiansen
Jens Ibsen
Klaus Kristoffersen
Cuno Jensen
Jesper F. Hoffmann
Flemming Dalgaard
Tom Eierdal
Kurt Dahlstrøm
Per Lauridsen
Ole Lund
Lasse Grønn
Lars West
Frede West
Peter Ellegaard
Jan Brian Nielsen
Hans Peter Dietz
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Kristian Lind, velkommen til Dansk Træs 25 års jubilæumsgeneralforsamling, tidligere
Danske Entreprenørers Træsektion. Vi har i år vores ledsager med til arrangementet,
”de er sendt på museum”. Ca. kl. 16.00 vender de tilbage hertil, og så skal vi høre et
foredrag af Monica Ritterband ”Bid livet i låret”, et provokerende foredrag om livskvalitet. Og til sidst skal vi have lidt mad og socialt samvær. Men tilbage til dagsordenen, vi
går straks til punkt 1.
Ad. 1 Valg af dirigent
Første punkt er valg af dirigent. Jeg vil foreslå Børge Elgaard, er der nogen der tør foreslå andre? Det er ikke tilfældet, så jeg vil bede Børge varetage dette job.
Børge Elgaard, tak for det. Ud fra vedtægternes § 6 og indkaldelsen fra den 18. marts
2009, vil jeg erklære generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Er
der nogen der har indsigelse mod det? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vi går
videre til punkt 2, formandens beretning, og jeg giver ordet til Kristian Lind.
Ad. 2 Beretning om foreningens virke i det forløbne år
Beretning for Dansk Træs virke i 2008/09
1. Årets gang
2. Orientering om Træsektionen
3. Medlemsforhold
4. Antal svende & lærlinge
5. Medaljelærlinge
6. Medlemsmøde
7. Kurser
8. Markedsføring
9. Studietur
10. Arbejdet i bestyrelsen
Velkommen til alle og specielt velkommen til vore gæster som i dag er:
Claus Michael Nielsen, fra Verdenspressen Dagbladet Licitationen, som jo alle dagligt
læser, Claus Michael er i øvrigt altid klar til nye spændende historier og meget gerne
fra denne forsamling.
1. Årets gang
Dette er den 7 ordinære generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk
Træ, og samtidig er det 25 år siden den oprindelige forening/sektion blev dannet.
Kære Kollegaer - Det er en jubilæumsgeneralforsamlingen vi er i gang med.
Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden fra sidste
generalforsamling og til i dag, og ikke kun kalenderåret 2008.
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.
Endvidere forsøger vi at sørge for at den nødvendige fornyelse og nytænkning, som vi
altid har været eksponeret for, fortsat vil ske.

Side 3/11

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 får selv de største sektioner eller regioner i Dansk Byggeri til at blegne,
med ca. 60 medlemsvirksomheder og deltagerskare på mellem 70-90 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. (nærmest frivillig).
Som det fremgår af dagens program, har vi ikke planlagt faglige emner, men valgt et
arrangement, hvor vi deltager sammen med vor daglige ledsager på hjemmefronten.
2. 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 denne forsamling er der 1 deltager fra Træsektionens bestyrelse, der er Steen Justesen. Villy Jønsson er også normal fast deltager i vore arrangementer, men Villy har
meldt afbud. Villy er formand for træuddannelserne i Danmark. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter modtager Steen gerne input. Villy må I kontakte på anden
måde, hvis der er noget med uddannelserne i vil drøfte med ham.
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.
3. Medlemsforhold
Medlemstallet er, siden sidste års generalforsamling nemlig faldet med 6 til 58 virksomheder.
Udmeldte firmaer:
Jens Møller Gudhjem A/S udmeldt pr. 31.12.2008
Precon Træindustri A/S, Slagelse
udmeldt pr. 31.12.2008
MT Højgaard A/S, København
udmeldt af Dansk Byggeri pr. 31.12.2008
MT Højgaard A/S, Esbjerg udmeldt af Dansk Byggeri pr. 31.12.2008
Skanska Danmark A/S, Ballerup
nedlagt udmeldt pr. 31.12.2008
Skanska Danmark A/S, Lystrup
nedlagt udmeldt pr. 31.12.2008
Dalmose Vinduer A/S Vemmelev
udmeldt 30.06.2008 p.g.a. konkurs
Frederiksberg Byggeentreprise A/S
udmeldt september 2008 p.g.a. konkurs
Men så har vi den glæde at 2 nye virksomheder har indmeldt sig, det er
-

Juul & Nielsen Facility Service A/S, Glostrup
Kurt Kirkegaard A/S, Grindsted
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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 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.
4. 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. 2.400 – 2.700
svende samt ca. 300 elever.
300 lærlinge kontra ca. 2.400 – 2.700 svende betyder at vi ca. har en lærlingeandel på
12 % af svende, hvilket vel er et realistisk antal.
5. Medaljelærlinge
Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 3 lærlinge der har udmærket sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven.
Det er Enemærke & Petersen A/S, Ringsted der i efteråret 2008 havde en lærling, der
har fået medalje. Ved de sidst afholdte af svendeprøver er der 2 der har fået medalje.
Det er ved Hansson & Knudsen A/S, Odense der havde en lærling der opnåede sølvmedalje, meget flot. Og ved AJ Byggeservice A/S, Horsens også havde en lærling der
fik bronzemedalje.
De skarpsindige har nok set på regnskabet, at der er udbetalt 2 legater, den ene var i
foråret 2008, og det blev nævnt i sidste års generalforsamling.
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 vi 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.
6. Medlemsmøde
Den 7. november 2008 blev vort årlige medlemsmøde på Entreprenørskolen, med en
som sædvanlig god tilslutning med ca. 75 deltagere.
Første indlæg var over emnet Blue Ocean Strategy – en ny vinkel på vækst og udvikling af virksomheder. Det var Ole Dahl Ingvardsen, Flensby & Partners A/S. Et indlæg
der er mere aktuelt end nogensinde.
Kenneth Iversen, fortalte om Unimercos ledelsesmodel og udfordringer i en global
vækststrategi, en ny og spændende virksomhedsstrategi, i en virksomhed, hvor det er
medarbejderne der ejer forretningen.
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Prorektor Nina Schmidt, Aarhus Universitet, gav et statusbillede af Dansk økonomi,
”den ser ud til at være på vej ind i en alvorlig recession”, samtidig med, at der er overophedning på arbejdsmarkedet. Meget spændende.
BST pligten nedlægges pr. 1. januar 2009, hvor/hvordan får vi arbejdsmiljørådgivning
efter denne dato? Dette emne blev belyst af Børge Elgaard.
Sidste indlæg, i den helt seriøse del af arrangementet, var en spændende ”rejse” i Europas dramatiske ølhistorie. Fortalt af Carsten Bertelsen.
Medlemsmødet blev som sædvanligt afsluttet med lidt godt mad og kollegialt samvær.
Under middagen blev vi underholdt af 2 syngepiger fra Bakken.
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.
7. 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.
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.
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.
For Dem af Jer der ikke snakker for meget Jeres Lærlinge, vil jeg hermed komme med
lidt kommentarer fra seneste lærlingekursus. ( fra Evalueringen )
Kursusemnerne:
1. det var godt og jeg er sikker på at vi kan bruge det i fremtiden
2. Gode emner – jeg vil gerne have mere om akkordregnskab
3. Gode emner – velovervejede og passer til vor alder
4. er gode og de fleste ting som bliver nævnt kan vi bruge i arbejdstiden
5. vigtige og gode emner
6. opsigtsvækkende gode emner og gode foredrag
Kursusform:
1. fint kursusform og stort udbytte af gruppearbejde
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2. god måde at undervise på
3. for lange dage
4. rigtig god
Undervisere:
1. sjove og gode fortællere
2. fanger opmærksomheden godt
3. de er søde og rare mennesker især ham fra Hans Jørgensen (Lars)
4. Kompetente
5. Verdensklasse
6. Tekniske skoler kunne lære meget!
7. Gode til at får os med.
8. meget snak om selv de mindste ting – meget godt.
Deltagerbredde:
1. for lidt damer
2. passende
3. fint – det var mit indtryk at alle var interesseret i at yde en indsats
Kursusstedet:
1. perfekt,
2. god mad
3. god og dejligt sted at være
4. super lækkert sted med helt kanon mad
Hvorledes har du fået kendskab til kurset:
1. tilmeldt af firma
2. kollegaer
3. opfordret af mester
4. Tilmeldt af mester
5. mester tilmelder alle lærlinge i firmaet en gang i perioden
Hvad vi du lære næste gang du skal på kursus:
1. akkord regnskab
2. lidt mere om samarbejde
3. noget mere om entrepriser, dvs. gå i dybden med emnerne
4. ansvar og styring/ ledelse
5. hvad vi har krav på, mere om faget
6. mere af det samme.
Tænk at vore lærlinge er så engageret! – der kunne være et par nye gode medlemmer
til denne forening.
8. 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.
9. Studietur
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Lasse Grønn fra bestyrelsen er arrangementchef på studieturen til Moskva i september.
Det endelige program er endnu ikke helt på plads, men som sædvanlig vil det faglige
indhold stort set fylde turen ud. Vi har fået sat antallet af pladser op til 90, og der er
flere på venteliste, så der må siges at være god tilslutning også i disse tider, den største tilslutningen nogensinde.
10. 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 Kristian for en god og fyldestgørende beretning, er der nogen der har
spørgsmål eller kommentarer til beretningen?
Det ser ikke ud til at være tilfældet. Vi går straks til punkt 3, og det er Jesper Hoffmann
der har ordet her.
Ad. 3 Det reviderede regnskab for 2008 til godkendelse
Jesper Hoffmann, I har alle en kopi af regnskabet foran jer, og som I kan se, er det
underskrevet af bestyrelsen, vores interne revisor og endelig den autoriserede revisor,
så alt er i den skønneste orden.
Jesper gennemgik kort de enkelte hovedpunkter i regnskabet og konstaterede, at vi
sluttede med et positivt resultat på næsten 18.000 kroner.
Dirigenten, spørgsmål til regnskabet? Ikke, så må vi betragte regnskabet som godkendt.
Næste punkt er budgettet for 2009, også her får Jesper ordet.
Ad. 4 Budget for 2009 til godkendelse
Jesper Hoffmann, budgettet er ikke så spændende læsning som regnskabet. Der er
specielt 2 punkter, som er medvirkende til resultatet. Det er dagens generalforsamling
og studieturen. Så på grund af den store succes vi oplever med bl.a. 90 deltagere til
studieturen og den gode tilslutning til dagens arrangement, bliver vi nødt til at tage lidt
af kassen i 2009.
Budgettet er udarbejdet ud fra, at kontingentet for 2009 er uændret.
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Dirigenten, der må være nogen kommentarer hertil? Det er åbenbart ikke tilfældet, så
budgettet må betragtes som godkendt. Vi går straks til næste punkt.
Ad. 5 Valg til bestyrelsen
På valg er Jesper Hoffmann, han ønsker ikke genvalg, og Niels Henrik Rasmussen,
som har erklæret sig villig til genvalg. I stedet for Jesper Hoffmann opstiller bestyrelsen
Christian Duus, Egil Rasmussen A/S, Fredericia,
Er der andre forslag? Ikke, så er Christian Duus valgt. Så kommer vi til valg af suppleant.
Ad. 6 Valg af suppleant
Bestyrelsen opstiller Jens Hjort, bgb a/s, Skive
Er der andre forslag? Ikke, så er Jens Hjort valgt. Vi har endnu et valg på programmet.
Ad. 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. Er
den stemning for det? Så er der genvalg til Erik Nimb.
Ad. 8 Forslag fra medlemmerne
Eventuelle forslag skulle være Dansk Træ i hænde senest den 3. april 2009
Dirigenten, det er sædvanligvis det hurtigste punkt på dagsordenen. Det er det også i
dag, idet der heller ikke denne gang er indkommet forslag. Vi går til punktet eventuelt.
Ad. 9 Eventuelt
Kristian Lind, i forbindelse med, at Dansk Byggeri har lavet en ny strategiplan, er der
åbnet mulighed for, at vi i vores forening måske bør ændre i vedtægterne.
Det er i § 3, hvor vi har mulighed for at lave ændringer, så vi kan tage nye medlemmer
ind, som ikke er medlem af Træsektionen.
Hvor vigtigt er det, at alle i Dansk Træ er medlem af Træsektionen? Der kan jo udmærket være en god kollega, som godt kunne være med her, selvom de ikke er medlem af
Træsektionen. Det næste er, om det er overhovedet er nødvendigt, at de er medlem af
Dansk Byggeri for at være medlem her. Vi har drøftet det i bestyrelsen, og vi er ikke
helt enige i, om vi skulle udnytte muligheden. Men vi har haft en god debat om emnet.
At det overhovedet kommer på tale skyldes, at MT Højgaard A/S har meldt sig ud af
Dansk Byggeri. Der er flere af MT Højgaards selskaber/afdelinger, der nok kunne være
interesserede i at være medlem her, bl.a. det nye tømrerfirma TEMPRA A/S.
Det uheldige i det kunne være, at et udenlandsk firma, uden nogen produktion her i
landet, ønsker at være med.
Det bestyrelsen ønsker her er en debat om emnet. Det er debat om, hvad vi skal arbejde videre med her i bestyrelsen. Ordet er frit, hvem vil lægge ud?
Erik Nimb, kan man forestille sig, at der vil være nogle problemer med Dansk Byggeri i
den sammenhæng?
Kristian Lind, nej det tror jeg ikke. Vi betaler for den service, vi fremover modtager.
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Børge Elgaard, det bør der ikke være, så længe vi overholder Dansk Byggeris bestemmelser.
Flemming Hald, det du sagde med hensyn til et polsk firma, kan man overhovedet som
polsk firma være medlem af Dansk Byggeri?
Børge Elgaard, ja det kan man udmærket være, vi har for nuværende ca. 40 – 45
udenlandske firmaer, som medlemmer i Dansk Byggeri.
Kristian Lind, der er andre sektioner i Dansk Byggeri, der har samme mulighed for at
tage associerede medlemmer, bl.a. Alufacadesektionen, Materielsektionen og Mobilkransektionen. Det er sektioner og ikke som os en interessegruppe.
Jesper Hoffmann, problemet er også validiteten i den vurdering, der er i Dansk Byggeri,
om firmaerne kan leve op til de krav der stilles. Den falder jo væk i det øjeblik, vi kan
tage alle med, og så er den vurdering alene op til vores bestyrelse.
Kristian Lind, ja som det står her, vil det være den til enhver tid siddende bestyrelse,
der har ansvaret for, at nye medlemmer opfylder de betingelser, vi lægger til grund for
optagelsen.
Børge Elgaard, på repræsentantskabsmødet den 14. maj i Billund er der et forslag
fremme om lokalforeningerne kan optage medlemmer, der ikke er medlem af Dansk
Byggeri. Her får man så den samme mulighed, hvis forslaget bliver vedtaget.
Erik Nimb, skal de være medlem af DA eller en anden arbejdsgiverforening?
Jens Ibsen, jeg synes, det er et spørgsmål, vi skal overveje. Hvad er det egentlig, vi vil
med denne forening? Det er bevisligt, at vi har medlemstilbagegang. Hvis vi skal fremtidssikre foreningen, og op på en 70 – 80 medlemmer, som er målet, så tror jeg, det er
en nødvendighed at gå udenfor den her kreds. Der kan jo godt være flere firmaer, der
melder sig ud af Dansk Byggeri, så hvis medlemstallet skal forøges lidt, skal vi finde
nye medlemmer andre steder. Jeg mener absolut bestyrelsen er kompetent nok til at
vurdere og vælge de firmaer, som de mener, kan være medlem her.
Flemming Hald, når man lukker døren højere op, risikerer man jo, at der kommer nogen ind, som ikke rigtig passer ind i selskabet, hvad gør man så? Man bør nok gøre sig
klart, hvordan man kommer af med et uheldigt medlem.
Kristian Lind, så bliver det nok en beslutning, der skal tages på en generalforsamling.
Sten Justesen, jeg er fuldstændig enig med Jens Ibsen. Vi skal måske ikke have medlemmer blandt trælasterne, men producenter af byggekomponenter kan vel komme på
tale.
Flemming Hald, når vi mødes med trælasterne, forstår de ikke, at vi kan fungere sammen på den kollegiale måde, og dagen efter kan konkurrere om opgaverne, som vi gør.
Carsten Knudsen, hvor ligger styrken i vores forening? Ligger den i, at vi kollegialt ejere, ledere og direktører - er sammen en fredag eftermiddag, kan krydse klinger på
alle mulige måder og drøfte, hvad har man gjort i de enkelte tilfælde. Kan man tænke
sig, at hvis man lukker op for nye medlemmer, vil den åbenhed og debat gå i stykker?
Er der nogen mening om det?
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Otto Henriksen, jeg tror ikke, det vil blive et problem. Jeg er sikker på, at bestyrelsen
nok skal sikre de rigtige medlemmer. Vi skal nok ikke starte med at invitere Rockwool
og Danogips med, de skal ikke ind og sende deres sælgere rundt her.
Per Starck, har du specielle firmaer i tankerne?
Kristian Lind, det kunne f.eks. være TEMPRA A/S, muligvis kooperative firmaer, evt.
DST, medlemmer som mangler et netværk.
Børge Elgaard, det skal helst være udførende producenter.
Henrik Jacobsen, I er 5 i bestyrelsen, I må have drøftet emnet, og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening om det.
Jesper Hoffmann, jeg er da noget i tvivl, men det ender nok med, at der åbnes for muligheden for andre medlemmer. Men vi skal være meget opmærksomme på, hvem vi
lukker ind. Der er i Dansk Byggeri allerede nu åbnet mulighed for associerede medlemmer. Der er allerede nu en svensk skurvognsproducent med i materielsektionen,
denne producent har kun 1 sælger ansat i Danmark, og de har ingen form for produktion, eller lønkroner i Danmark. Jeg mener ikke han kan tilføre os noget. Det er selvfølgelig noget bestyrelsen skal være opmærksom på, og det tror jeg også, de sagtens kan
styre.
Associerede medlemmer har ikke stemmeret, men hvis de bliver mange på et tidspunkt, kan man vel godt forestille sig, at de gerne vil være medbestemmende, det skal
vi også forholde os til.
Niels H. Rasmussen, oplægget er kommet efter, at Dansk Byggeri lægger op til strategiændring, som giver nogle muligheder. Ikke at være medlem af Træsektionen er helt i
orden, men om de skal være med i Dansk Byggeri skal selvfølgelig også på plads.
Kristian Lind, er de medlem i Dansk Byggeri er de selvfølgelig fuldgyldigt medlem.
Der var yderligere debat om emnet - både for og imod de mulige ændringer i foreningen. Konklusionen på spørgsmålet var meget klar: Det er en opgave bestyrelsen
skal arbejde videre med.
Børge Elgaard, vi er fortsat i gang med eventuelt, er der mere til dette punkt? Det ses
ikke at være tilfældet, så vil jeg give ordet til Kristian Lind.
Kristian Lind, tak til dirigenten for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen.

Afsender og referent

Holger Jørgensen
Risskovkontoret
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