Dato: 02-11-2009
Dansk Træ
Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på
Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Dagsorden
Punkt 1.

Valg af dirigent

Punkt 2.

Vedtægtsændringer
Nuværende tekst :
§ 1 Navn og hjemsted
Landsforeningens navn er Dansk Træ med hjemsted som Dansk Byggeri i København.
Landsforeningen er tilknyttet Træsektionen i Dansk Byggeri.
Ny tekst:
§ 1 Navn og hjemsted
Landsforeningens navn er Dansk Træ med hjemsted som Dansk Byggeri i København.
Landsforeningen er tilknyttet Dansk Byggeri.
Nuværende tekst :
§ 3 Optagelse
Ethvert firma, der er medlem af Træsektionen i Dansk Byggeri, og hvis
virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel
virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.
Begæring om optagelse indsendes til foreningen, hvis bestyrelse afgør, om begæringen skal tages til følge.
Ny tekst :
§ 3 Optagelse
Ethvert firma, der er medlem i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden
for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.
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Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke
naturligt henhører under Dansk Byggeri, såfremt der er enighed herom
i bestyrelsen.
Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og
er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer.
Nuværende tekst :
§ 7 Afstemning
På generalforsamlinger og medlemsmøder træffes alle beslutninger
med simpelt stemmeflertal.
Afstemning i henhold til udbetalt arbejderløn som følger:
Indtil 5,0 mill. - 2 stemmer
5,0 - 8,2 mill. - 3 stemmer
over 8,2 mill. - 4 stemmer
Ved ændringer af foreningens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, og ændringerne skal
for at være gyldige godkendes af Træsektionen og i Dansk Byggeris
bestyrelse.
Firmaer, der ikke giver møde, kan lade sig repræsentere ved et andet
firma ved skriftlig fuldmagt.
Ny tekst :
§ 7 Afstemning
På generalforsamlinger og medlemsmøder træffes alle beslutninger
med simpelt stemmeflertal.
Afstemning i henhold til udbetalt arbejderløn som følger:
Indtil 5,0 mill. - 2 stemmer
5,0 - 8,2 mill. - 3 stemmer
over 8,2 mill. - 4 stemmer
Ved ændringer af foreningens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, og ændringerne skal
for at være gyldige godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse.
Mødedeltagere

Firma:
AJ Byggeservice A/S
AJ Byggeservice A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S
Arne Brunholm A/S

Deltager:
Jens Arne Pedersen
Thomas Christensen
Arne Brunholm
Brian Kej
Per Tougaard
Louis Depping Jensen
Knud Fjord

Fra sekretariatet
Holger Jørgensen
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ASON Andersen, Sandbeck og Nielsen
A/S
A/S Botica Entreprise
Beatræ A/S
BNS
BNS
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
DEKO loft + væg a/s, Kolding
DEKO loft + væg a/s, Kolding
DEKO loft + væg a/s, Kolding
DEKO loft + væg a/s, Taastrup
DEKO loft + væg a/s, Taastrup
EBK Huse 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
Elindco Byggefirma A/S
Hans Jørgensen & Søn
Hansson & Knudsen A/S
Hansson & Knudsen A/S
Intern
Planet Huse A/S
Planet Huse A/S
RTS A/S
RTS A/S
SB Entreprise A/S
SB Entreprise A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
S. Guldfeldt Nielsen A/S
Scandi Byg A/S
Skandi Bo Indoor a/s
Skandi Bo Indoor a/s
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Store-Hedebyg Entreprise A/S
Store-Hedebyg Entreprise A/S
TMK
TMK
Tømrer- & Snedkerfirma Frede West
A/S
Tømrer- og Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Villy Jønsson A/S
Dansk Byggeri
Dansk Byggeri
Dansk Byggeri
Dagbladet Licitationen
Tømrer- og Snedkerfirmaet Kolster A/S

Jørn Pilegaard
John Nolsøe
Ole Thorgersen
Per Starck
Michael Ø. Nielsen
Michael L. Kristensen
Kristian Lind
Thomas Ginsbo
Nils Rønnebek
Carsten Knudsen
Claus Damgård Nielsen
Yvonne Hviid
Niels Kristensen
Ebbe Brøns
Karl Kristensen
Torben Rytter
Jesper Keinicke
Jesper Jeppesen
Christian Duus
Otto Henriksen
Steen Justesen
Henrik Skriver
Poul Jørgensen
Mikael Hesselø
Lars Chr. Jensen
Lars V. Larsen
Frede M. Jensen
Niels Henrik Rasmussen
Torben Basse
Jørn Friis Pedersen
Kurt Christoffersen
Jes Jespersen
Torben Eriksen
Klaus Kristoffersen
Søren Winther
Ulrik Damsted
Jens Ibsen
Jesper Hoffmann
Kurt Dahlstrøm
Palle L. Jensen
Per Lauridsen
Ole Lund
Lasse Grønn
Hans Sørensen
Morten Egeriis-Maj
Lars West
Peter Ellegaard
Jan Birch Nielsen
Torben Liborius
Holger Jørgensen
Børge Elgaard
Claus Michael Nielsen
Carsten Thorsager
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Kristian Lind, næste punkt på dagsordenen en den ekstraordinære generalforsamling
og jeg vil straks gå til punkt 1
Ad.1

Valg af dirigent
Kristian Lind, er der nogen der har andre forslag til dirigent end Børge Elgaard?
Det er der ikke, så vil jeg give ordet til dirigenten Børge Elgaard.
Dirigenten, jeg takker for valget og vil starte med at konstatere at i.h.t.
vedtægternes § 6 skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med
mindst 3 dages varsel, og det må siges at være overholdt.
Det eneste punkt på dagsordenen er vedtægtsændringer, og her skal vi
se på vedtægternes § 7, hvoraf det fremgår, at for at vedtægtsændringer
kan vedtages skal mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemme
for ændringerne. Hvis vi når til afstemning skal vi være opmærksomme
på, at ikke alle firmaer har samme stemmetal, men vi har fordelingsnøglen klar, hvis det skulle blive aktuelt. Vi har stemmesedler med, og det er
ikke ment som en oplysning men mere som en trussel, for skal vi ud i 3
afstemninger, kan det blive en langsommelig affære. Der er i Dansk Træ
195 stemmer til rådighed. Af de 195 er de 124 til stede her i dag. Stemmerne er fordelt på 28 firmaer der er med her i dag, de bærer 95 af
stemmerne, og 8 fuldmagter der bærer 29 stemmer. Med disse få bemærkninger skal vi så ikke gå over til punkt 2.

Ad. 2

Vedtægtsændringer
Kristian Lind, som I har læst inden I kom, er I helt klar over, hvad det går
ud på. Emnet blev også debatteret på forårets generalforsamling i april.
Ændringerne er foreslået for, at vi kan optage medlemmer der, ikke er
med i Træsektionen. Der kan udmærket være firmaer i andre sektioner,
der kunne være med i Dansk Træ. Dialogen i foråret gik også på, at det
ikke var leverandører, der skulle komme rendende og bestemme i vores
forening. Som det fremgår af det materiale I har fået tilsendt, har associerede medlemmer ikke stemmeret, men de kan selvfølgelig deltage i vore
arrangementer på lige fod med de nuværende medlemmer. Det er selvfølgelig bestyrelsen, der beslutter hvem der kan optages. Vi mener, der
findes nogle kolleger i branchen, som udmærket kan være med her. Hvis
det ikke lykkes at få flertal for forslagene, vil vi tage det op igen på forårets
generalforsamling.
Dirigenten, jeg vil foreslå, at vi tager dem én ad gangen, jeg tror nok bestyrelsen mener det er en helhed, men lad os tage det første forslag her.
Lad mig lige forklare, alle virksomheder i Dansk Byggeri skal være med i
en sektion, men der kan udmærket være virksomheder i andre sektioner,
som kan have glæde af at være med i Dansk Træ.
Den nuværende tekst er:
Landsforeningen er tilknyttet Træsektionen i Dansk Byggeri.
Ændringen i § 1 er alene at slette navnet Træsektionen, så der fremover
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står følgende:
Landsforeningen er tilknyttet Dansk Byggeri.
Andet punkt der ønskes ændret er afsnit 1 i § 3, hvor det også er tilknytningen til Træsektionen der skal slettes.
Andet afsnit i § 3 ønskes ændret fra:
Begæring om optagelse indsendes til foreningen, hvis bestyrelse afgør,
om begæringen skal tages til følge.
Det nye afsnit ser således ud:
Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke
naturligt henhører under Dansk Byggeri, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen.
Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og
er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer.
Næste forslag er § 7, der ønskes ændret således, at ordet Træsektionen
slettes, således at godkendelsen af vedtægterne kun skal ske i Dansk
Byggeri.
Dirigenten, er der nogen kommentarer til de fremlagte ændringsforslag?
Det er der ikke, så er teksterne accepteret.
Nu kommer det spændende spørgsmål, er der nogen det ikke kan stemme for de fremlagte forslag?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vil jeg hermed konstatere at vedtægtsændringerne er vedtaget.
Kristian Lind, så må I gerne komme med nogle navne, som I mener kunne
være medlemmer i Dansk Træ. Har I dem ikke lige i hovedet, så er I velkomne til at sende navnene til bestyrelsen eller sekretariatet.
Ad. 3

Eventuelt
Dirigenten, er der nogle der har noget til eventuelt?
Otto Henriksen, nu har vi fået dig på besøg herovre i Jylland.
Vi er på det sidste blevet meget voldsomt generet af Arbejdstilsynet. Det
er bl.a. gipsplader på 90 x 240 cm., hvor de giver os påbud om at anvende tekniske hjælpemidler ved opsætningen. Jeg håber Dansk Byggeri vil
gå ind i sådanne sager.
Der var flere eksempler på påbud, som firmaerne ikke kunne løse ved
hjælp af tekniske hjælpemidler, både ved vinduer, ovenlys, stilladser
m.m.
Børge Elgaard, Arbejdstilsynet jagter den lille mester. Og ikke de projekterende, som skulle sikre, at det projekterede kan udføres forsvarligt. Det er
et problem, vi for nylig har været fremme med.
Arbejdstilsynet skaber problemer, idet de har den holdning, at de blot giver et påbud, uagtet de godt ved, at der ikke findes tekniske hjælpemidler
til opgaverne, så forventer de, at der iværksættes nye opfindelser.
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Børge Elgaard fortsatte, jeg vil gerne have en kopi af de påbud, I her taler
om, så vil jeg gå dem igennem og se, om der er sket fejl i det. Vi ser også,
at de giver påbud på arbejde, der er udført efter gældende montagevejledninger, det mener jeg også er meget uheldigt.
Kristian Lind, så er der vist ikke mere til eventuelt.
Og jeg vil gerne takke dirigenten for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen.
Så er der kaffe i pejsestuen, og vi fortsætter her kl. 16.00.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.30.

Afsender og referent
Holger Jørgensen
Børge Elgaard (sign.)
_________________
Dirigent
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