Dansk Træ
2. maj 2016
Referat fra Dansk Træs generalforsamling fredag den 29. april 2016 på HUSET, Hindgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 29. april 2016.

1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om foreningens virke i det forløbne år

3.

Det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse

4.

Budget for 2016 til godkendelse

5.

Valg til bestyrelse
På valg er Christian Duus, Niels Kristensen og Carsten Thorsager.
Alle har erklæret sig villige til genvalg.

6.

Valg af suppleant
Dan Møller er suppleant. Dan har erklæret sig villig til genvalg.

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
7. april 2016

9.

Eventuelt

Mødedeltagere:
Firma

Deltagere

A/S Botica Entreprise
A/S Botica Entreprise
AJ byggeservice A/S
Ason A/S
Beatræ A/S

Erik Nimb
John Nolsøe
Jens A. Pedersen
Jørn Pilegaard
Ole Thorgersen
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8240 Risskov

Telefon: 72 16 00 00
CVR-nr.:26 91 11 25

www.danskbyggeri.dk
info@danskbyggeri.dk

Jyske Bank:
5032 - 0001028719

BNS
BNS
Brunholm byggerådgivning
BT Gulve
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 p/s
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
Enemærke & Petersen a/s
Hald & Halberg A/S
Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S
Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S
Hansson & Knudsen A/S
Henriksen Holding Fredericia A/S
Jakon A/S
MC Byg A/S
RTS A/S
RTS A/S
RTS 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
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- & Snedkerfirma Kolster A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Kolster A/S
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S
Villy Jønsson as
Dansk Byggeri
Dansk Byggeri

Jens Dentov
Tjørn Djurhuus
Arne Brunholm
Christian Brauer
Michael Lund Kristensen
Brian Aarestrup
Jørgen Christensen
Kristian Lind
Jan Skovrup
Martin Harboe
Ebbe Brøns
Niels Kristensen
Peter Krogh
Christian Duus
Jesper Jeppesen
Mikael Hesselø
Poul B. Jørgensen
Steen Justesen
Alf Igelsø Mortensen
Kurt Halberg
Dirk Voss
Kresten Poulsen
Lars V. Larsen
Otto Henriksen
Henrik Jakobsen
René Christiansen
Jan Kristensen
Nickolai Eriksen
René Ingemann Nielsen
Thomas Berthelsen
Carsten Høgsbro
Frank Bern
Kim Birkerød
Troels Brunholm
Lars Birk Biller
Malene Hølmkær
Per Lauridsen
Thomas F. Nielsen
Timm Klinkwort
Lars West
Carsten Thorsager
Tue Christiansen
Peter Ellegaard
Jan Birch Nielsen
Holger Jørgensen
Thorsten Wilstrup

Gæster:
Aluflam Danmark
Licitationen

Kurt Dahlstrøm
Torben Sigh
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Christian Duus, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling, det er dejligt at se
så mange er mødt op. Vi har også gæster med denne gang, og jeg vil gerne byde særlig
velkommen til Kurt Dahlstrøm Aluflam Danmark, Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri og Torben Sigh, Licitationen.
Dagens program så således ud:
Kl. 09.00

Ankomst og kaffe/the med brød og pålæg

Kl. 09.40

Velkomst ved
v/Christian Duus

Kl. 09.45

Generalforsamling

Kl. 10.30

Pause

Kl. 10.45

Termisk stripning (eller udbagning) er en effektiv metode til at fjerne PCB
v/Charlotte Gudum, civilingeniør, Ph. D.

Kl. 11.45

Frokost

Kl. 12.45

John Juhler Hansen fortæller om brobyggeriet fra 1930 til 1935

Kl. 13.45

Vi går ned til huset hvor alle hold der skal på Bridgewalking starter.

Kl. 14.15 - kl. 14.30 - 14.45 Starter der en tur på Bridgewalking.
Kl. 17.00

Alle er tilbage i HUSET, der serveres en kold øl/vand i cafeen.

Kl. 17.30

Pause til indkvartering og omklædning.

Kl. 18.30

Velkomstdrink

Kl. 19.00

Festmiddag

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

Christian Duus, beretningen er for Dansk Træs virke 2015 / 2016
Velkommen til alle og specielt velkommen til vore gæster som i dag er:
Thorsten Wilstrup, Kurt Dahlstrøm, Aluflam Danmark, samt Torben Sigh fra Dagbladet Licitationen, Torben Sigh er i øvrigt altid klar til nye spændende historier – og meget gerne fra
denne forsamling.
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1. Årets gang
Dette er den 14. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og samtidig
er det 32 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 2015.
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 57 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.
Vi har nu i nogle år været flyttet fra Entreprenørskolen i Ebeltoft. Vores indtryk er at det fungerer fint med at vi flytter lidt rundt i landet.
2. Status for branchen
2015 blev igen et barskt år for branchen, men det begyndte vel at lysne lidt? Her i starten af
2016 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.
De fleste tal jeg har set og hørt om fra 2015 er flotte og nogle endda rigtig flotte. Vi er i en
branche hvor det går op og ned. Jeg håber vi har været i bund og nu er på vej op igen. Jeg
tror dog ikke vi skal forvente at vi rammer samme niveau som tidligere. Det er måske også
meget godt.
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 igen rigtig meget i 2016, 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.
Miljø er også blevet rigtig moderne. Vi møder nu asbest/PCB/Bly skimmelsvamp i alle mulige
afskygninger. Det er meget vi skal sætte os ind i og være opmærksom på at har styr på reglerne.
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 2 deltager i bestyrelsen for Træsektionen, det
er Erik Nimb, A/S Botica Entreprise og Carsten Thorsager, Tømrer- Snedkerfirmaet Kolster
A/S. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter, modtager de meget gerne input og
holdninger fra kredsen her.
Udover Erik og Carsten 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.
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4. Medlemsforhold
Medlemstallet er, siden sidste års generalforsamling, faldet med 3 – til 48 virksomheder.
Udmeldte firmaer:
H. Skjøde Knudsen A/S, Vissenbjerg
Einar Kornerup Jylland A/S, Randers
Nordjysk Montage, A/S, Nørre Sundby
Tømrerfirma KELD HERMANN A/S, Ørbæk
Nye firmaer:
LKN GYG A/S, Veflinge
JAKON A/S, Ballerup
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. Der er stadig mange uoplyste kollegaer der fiser rundt der
ude.
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!!
Jeg skal opfordre alle til at tage lærlinge – det er vores fælles ansvar.
6. Medaljelærlinge
Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 12 lærlinge, der har udmærket sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven.
Det er:
Henrik Michaelsen, S. Guldfeldt Nielsen A/S, Odense
Frederik Nielsen, Hans Jørgensen & Søn A/S, Odense
Martin Beiskjær Jensen, Magnus Truelsen & Buch A/S, Odense
Simon Møller Nygaard, AJ Byggeservice A/S, Horsens
Kim Weirgang Kristiansen, Villy Jønsson A/S, Brøndby
Kristian Vetke Jensen, S. Guldfeldt Nielsen A/S, Odense
Joakim Gøhns Hansen, Tømrer- og snedkerfirma Kolster A/S, Middelfart
Rasmus Ehlers Nielsen, Thode Tømrer- og Snedker A/S, Odense
Christopher Reich, MT Højgaard A/S, Søborg
De 3 sidste har vi ikke navnene på endnu.
Tillykke med det flotte resultat til såvel lærlinge som firmaer.
7. Generalforsamling og medlemsmøde
Generalforsamling holdt vi på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, Ebberup
Her slap vi af med vores mangeårige medlem Carsten Knudsen og vi har stort set ikke set
ham siden. Ind fik vi Carsten Thorsager fra firmaet Kolster
Vi fik også et indblik i hvad der sker i folketinget da Søren Pape Poulsen var på besøg. Han
holdt et indlæg om hvor tosset bureaukratiet kan drive det. Vi fik også et indtryk af en mand
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der viste hvor presset en opgave han havde. Den tid der er gået siden har vel ikke fået det til
at se nemmere ud. Det er vel værd at overveje når i syntes det er svært og alle de andre vil
lave det billigere.
Efter ham kom Caroline Søeborg Ahlefeldt og fortalte om hendes karriere. Det må siges at
være en pige der havde prøvet lidt af hvert. Hun havde kørt på de helt store klinger men
havde fået et knæk, da hun var på toppen.
Hun havde nu lært at styre sit live efter en stram plan så hun kunne styre sit gen for at have
gang i alt for meget.
Herefter var vi en tur ved Jørgen Strøjer og se hans biler.
Medlemsmøde var på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, Ringsted
Her skulle vi have haft Huskompagniet men de blev skræmte af foreningen da de så medlemmerne.
Vi fik med god hjælp fra Jesper Hoffmann besøg af MTH som kunne fortælle om deres VDO
modeller hvor de kunne bygge visuelt og på den måde optimere sagen inden man gik i gang.
Der var nok mange der begyndte at se, hvornår var det nu vi kunne gå på pension.
Vi fik bagefter besøg af Lars Storr-Hansen som kunne fortælle lidt om hvor DB var på vej
hen. Det er altid rart at få fortalt om vi er på vej i den retning som vi selv tror.
Vi fik herefter et lille indspark fra arkitekt Peter Andresen Sattrup om at træ var vejen til bæredygtigt byggeri. Det viste vi selvfølgelig godt men vi hørte og så da høfligt på hvad han
havde med.
Herefter kom Jens Dons fra byggeskadefonden og viste os nogle sager som vores uoplyste
kollegaerne havde lavet. Det må siges at der var nogle spændende sager at kikke på og det
tegner lyst for fremtiden når der bliver bygget sådan. Der er helt sikkert nogle renoveringsopgaver i fremtiden.
Vi fik også vendt MGO-pladerne og blev gjort opmærksom på at hans opfattelse var, at det
var en entreprenørerne måtte tage.
B. Prophet-Rannow som er jurist ved Dansk Byggeri. Han skulle oplyse os om konkurrencelovens små grå områder.
Som afslutning på en dag med input kom Erik Clausen og gav os en opsang med en del humor. Efter at Yvonne fik indstillet sin spiral så den ikke gik i resonans med mikrofonen kom
han godt i gang. Jeg tror at selv de mest stædige måtte trække på smilebåndet.
Som tidligere nævnt, sigter vi højt med vore temadage, hvad I igen vil opleve til efteråret.
Programmet er ikke endeligt 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.
Det er kun lærlingekurser vi holder.
Kurserne 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 fået 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.
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God stemning, god erfaring fra underviserne som man kan tage med.
Metoden med at stille spørgsmål, værktøj til at være/blive mere motiveret, fremtidsmuligheder er mere klar nu.
Skide godt kursus!!
Viden og gå på mod.
Kanon godt med en mand som Michael Grøn, godt at det er folk med erfaring.
Er blevet klogere på hvilken vej jeg vil gå fremad rettet.
Synes det har været et kanon kursus.
Det har været rigtig godt.
Jeg føler at jeg har fået en masse ny viden, man måske ellers ikke lige ville tænke over.
Forløbet var godt og det var nyttige ting, der blev snakket om.
En bedre forståelse for andre mennesker og for faget i sig selv.
Spændende og interessant at høre på, men lidt lang tid at sidde og lytte.
Fået en masse viden jeg ikke besad før, og hørt på en masse spændende ting.
Måske møde mandag i stedet for søndag, og så trække det længere tirsdag.
Åbnet øjnene for andre muligheder.
Kursusemner:
Et alsidigt program, hvor stort set alt til faget hørende bliver drøftet.
Rigtig gode emner.
Kursusform:
Varierende god undervisning, hvor alle deltage aktivt igennem hele forløbet.
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.
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 Otto Henriksen, Arne Brunholm og Johny Friman 3F.
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.
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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 var arrangementschef på studieturen d. 10 – 13. september 2015. Rejsemålet var Rom. Der var i alt 79 deltagere til turen, inkl. 6 sponsorer
Jeg mindes turen som rigtig god og vejret var fantastisk. Jeg fik dog et krav på et par scooter
motorer der var gået død efter at have slæbt lidt velpolstrede tømrer rundt.
Jeg håber i alle som jeg nød turen specielt EBBE
11. Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.
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?
Det er ikke tilfældet, så går vi straks videre til næste punkt.
Ad. 3 Det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse
Det er Per Lauridsen, der vil fremlægge det.
Per Lauridsen, I har regnskabet foran jer, Den største udgift er studieturen, dette skyldes til
dels, at alle udgifterne til turen er bogført i 2015. Det forskud vi betalte i 2014 er ikke bogført
samme år men i 2015. For at se det reelle resultat skal vi se 2014 og 2015 samlet.
Som det ses af det udleverede regnskab, er det godkendt af hele bestyrelsen og vore revisorer, både ekstern og intern.
Dirigenten, er der spørgsmål til regnskabet? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vi går vi
videre til næste punkt.
Ad. 4 Budget for 2016 til godkendelse
Det er også Per Lauridsen, der vil fortælle om dette.
Per Lauridsen, kontingentindtægterne er noget mindre en sidste år, men det er jo naturligt
når der er færre medlemmer. Som I kan se, varierer udgifterne ikke meget fra sidste år.
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Dirigenten, er der spørgsmål til budgettet? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vi går vi
videre til næste punkt.
Ad. 5 Valg til bestyrelsen
Dirigenten, på valg er Christian Duus, Niels Kristensen og Carsten Thorsager.
Alle har erklæret sig villige til genvalg. Er der nogen i salen, der ønsker at udfordre
de 3 der på valg?
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er det på plads.
Ad. 6 Valg af suppleant
Dirigenten, Dan Møller er suppleant, og har erklæret sig villig til genvalg.
Er der andre forslag? Det ser det ikke ud til, så er det også på plads.
Ad. 7 Valg af kritisk revisor for 1-årig periode
Dirigenten, på valg er Erik Nimb, han har erklåret sig villig til genvalg.
Er der andre forslag? Det ser det ikke ud til, så er Erik Nimb valgt.
Ad. 8 Forslag fra medlemmerne
Dirigenten, der ligger 1 forslag fra bestyrelsen. Er det Christian Duus, der vil fortælle om det?
Christian Duus, I har forslaget foran jer, det lyder således:
Skal legatuddelingen slettes helt?
Skal det kun være sølvmedalje der betales til?
Skal beløbet fortsat være 6.000,- kroner eller ændres til et andet beløb, evt. 5.000,- kroner?
Hvordan ser I på det?
Dan Møller, det er blevet for nemt at få en medalje, sådan som den nye karakterskala fortolkes.
Kristian Lind, det er stadigvæk et godt emne til at markedsføre Dansk Træ, men det er blevet
for omfattende.
Torben Sigh, hvis vi kan samle flere medaljelærlinge på en gang, så kan vi lave et større
indlæg, som vil være væsentlig bedre markedsføring.
Der var enighed om, at det kun skal være en sølvmedalje, der udløser et legat.
Beløbets størrelse blev ikke afklaret i debatten, men det er så overladt til bestyrelsen.
Dirigenten, har bestyrelsen fået det nødvendige grundlag for at fortsætte med det?
Det ser det ud til, så går vi videre til næste punkt.
Ad. 9 Eventuelt
Dirigenten, så er ordet frit, alt kan drøftes, men intet kan vedtages. Hvem lægger ud?
Christian Duus, som det nok er gået op for alle, så er vores økonomi ikke imponerende.
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Et forslag for at bedre økonomien kan være at slette medlemsmødet om efteråret, det år vi
har været på studietur?
Bestyrelse er inde på, at vi ikke må slække på standarden på vore indlægsholdere, så hellere slette møde det ene år.
Dan Møller, det er en mulighed, så kan vi jo ændre det igen, hvis vi får flere medlemmer.
Erik Nimb, vi kunne måske annoncere i bl.a. Træsektionens blad, for at gøre opmærksom på
vores spændende forening.
Dan Møller, jeg er med i konstruktørudvalget i Dansk Byggeri, er der noget her, I mener vi
skal ændre/gøre bedre?
Nyt tiltag ”bæredygtigt byggeri”, her kunne efteruddannelse være en mulighed, idet der ikke
er tid til emnet i selve uddannelsen.
Dirk Voss, der mangler sikkerhedsuddannelse, den er nødvendig for ledere på byggepladser.
Dan Møller, sikkerhedsuddannelsen er ikke med, da tid og penge er et problem.
Otto Henriksen og Arne Brunholm, vil gerne fortælle lidt om de oplevelser, vi har på vore lærlingekurser.
HUSET her er et udmærket sted at holde kurserne på.
Gennem de tilkendegivelser vi får fra lærlingene, er der ikke mere end en to – tre stykker der
vil fortsætte som tømrer.
Vi gør alt for at motivere dem til det, bl.a. har vi Michael Grøn, der fortæller om sin vej fra
tømrersvend til byggeleder. Det åbner lærlingenes øjne for en mulighed, de ikke troede, var
der. Michael er nu i gang med at tage byggeriets lederuddannelse.
Troels Brunholm fortæller om de muligheder, der er som tømrer i udlandet, også noget de
lytter interesseret til.
Vi har også Johny Frimann Storm fra 3F med som underviser.
Det er ganske udmærket, når vi alle 3 er enige om bl.a. principperne ”effektiv arbejdstid”.
Det vi fortæller dem om dette emne er helt anderledes, end det de oplever i hverdagen.
Evalueringen fra sidste kursus lyder således:
God stemning, god erfaring fra underviserne som man kan tage med.
Metoden med at stille spørgsmål, værktøj til at være/blive mere motiveret, fremtidsmuligheder er mere klar nu.
Skide godt kursus!!
Viden og gå på mod.
Kanon godt med en mand som Michael Grøn, godt at det er folk med erfaring.
Er blevet klogere på hvilken vej jeg vil gå fremad rettet.
Synes det har været et kanon kursus.
Det har været rigtig godt.
Jeg føler at jeg har fået en masse ny viden, man måske ellers ikke lige ville tænke
over.
Forløbet var godt og det var nyttige ting, der blev snakket om.
En bedre forståelse for andre mennesker og for faget i sig selv.
Spændende og interessant at høre på, men lidt lang tid at sidde og lytte.
Fået en masse viden jeg ikke besad før, og hørt på en masse spændende ting.
Måske møde mandag i stedet for søndag, og så trække det længere tirsdag.
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Åbnet øjnene for andre muligheder.
Rigtig godt kursus
Det er absolut noget, der må animere firmaerne til at sende deres lærlinge på vores kursus.
Dirigenten, er der mere til eventuelt? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så betragtes generalforsamlingen som afsluttet.
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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