
 

 

Protokollat efter Generalforsamlingen i Træinformation den 7/4 2022  

 
Lauritz Rasmussen bød velkommen. 
 
Palle Thomsen blev foreslået og valgt som ordstyrer/dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
 
Dirigenten kunne konstatere at der ikke var nogen der havde fuldmagter med. 
 

1. Beretning. 

 

Mikael Koch startede beretningen med at ønske alle velkommen, og præsenterede 

kort Træinformations medarbejdere. 

 

Herefter blev årsberetningen gennemgået. 

Begivenheder i 2021: 
Danish Wood Award  
Build in wood 
Personaleændringerne i Træinformation 
 Koordinationsudvalg for implementering af regeringens bæredygtighedsstrategi for 
byggeri 
Alment Teknisk fælleseje (ATF) = træhåndbøger 
Studietur til Østrig 
Følgegrupper 
 
Vi har haft følgende kurser i 2021: 
Tage med tagpap på træunderlag 
Træbyggeri med CLT 
Build Bygningsfysikdag – fugtstrategier i træbyggeri 
Molio trædagen 
 
Vi har udgivet følgende Publikationer i 2021: 
Træ 78 digital (fysisk i marts 2022) 
Træ 77 Tagpap på træunderlagt 
Træfakta 16 Trægulve DGNB-certificering 
Ny udgave af Træfakta 13 (vindspær i facader) 
Herudover er der lavet en del opdateringer af tidligere publikationer 
 
I 2022 forventes vi at komme med følgende ny udgivelser: 
TRÆ 78 træbyggeri i brandklasse 1 og 2. 
TRÆ 79 CLT-Byggeri (udskudt til januar 2022) grundet af Jakob Ettrup er/har været 
sygemeldt 
TRÆ 80 
Træfakta 17 

 
Kurser og aktiviteter i 2022: 

Kursus om tagpap på træunderlag 
Studietur til Østrig 



Kursus om CLT byggeri 
Studietur til Växjö 
Kursus om træbyggeri og brand 
Kursus om byggeprincipper i træ 

Beretningen blev godkendt. 

2. Regnskab/Budget.

Mikael Koch gennemgik regnskabet, overskuddet blev på 642.622, mod et

budgetteret overskud på 54.097 kr.

Årsagen til det bedre resultat er bl.a.:

Større indtægter end forventet på rådgivning
Større optag af lærlinge (så sælger vi flere bogpakker)
Mange nye medlemmer (290.000 over budget)
Udgifter til 2 bøger udskudt til 2022

Regnskabet blev godkendt.

Budget 2022 

Vi har for 7 år i træk, fastholdt kontingentsatserne. 

Vi forventer 3 ny udgivelser 

Vi forventer 4 kursus 

Vi forventer at øge medarbejderstaben med en enkelt person 

Vi har afsat penge til at flytte vores APP`s Op på en ny platform 

Vi ved allerede nu at regnskabet for 2022 vil blive bedre end budgetteret, pga. 
ekstraordinær indtægt fra Copydan. 

Budgettet og kontingentsatserne blev godkendt. 

3. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har foreslået at vi udvider vores kontingentgrupper med yderligere 2

kontingentgrupper (vi har i dag 5 kontingent grupper)

Bestyrelsen foreslår ligeledes at man også skal betale pr. filial når man betaler efter

ansatte, dette gør de der betaler efter omsætning allerede i dag.

Bestyrelsen foreslog at de 2 nye grupper skal være på hhv. 20.000 kr. og 25.000 kr.

Den nye kontingentstruktur blev godkendt.

4. Valg af bestyrelse.

På valg er: Lauritz Rasmussen, Steffen Maagaard, Henrik Richter.



Alle blev genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Lauritz Rasmussen, Steffen Maagaard, Henrik Richter, Jakob Kock, Ejner Holmberg, 

Niels Møller Bartholomæussen, Frank Lund Larsen 

5. Valg af revisor.

Revisor blev genvalgt, revisor er fusioneret med et andet selskab, så revisors navn er

nu statsautoriseret revisionsinteressentskab KRESTON CM

6. Eventuelt.

Spørgsmål fra medlem: Hvad gør Træinformation for at involvere medlemmer ifht.

nye bøger?

Mikael Koch forklarede at vi ud fra de medlemshenvendelser vi får, beslutter hvilke

bøger der er nødvendige/aktuelle. Herudover så følger vi også med i nye

byggetendenser.

VI nedsætter følgegrupper når vi laver nye bøger, her vælger vi folk som vi ved, der

har kompetencer inden for et givet område.

Men alle medlemmer er velkomne til at byde ind med forslag/kompetencer

Der blev udtrykt et stort ønske om at Træinformation er mere orienterende omkring

hvilke bøger der bliver arbejdet på, ligeledes blev det foreslået at man noget mere

opfordrer medlemmerne til at komme med indspark/viden til kommende bøger.

Der blev lavet en hurtig præsentation af de tilstedeværende.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden. Formanden takkede dirigenten 

for en kyndig ledelse og gratulerede medarbejdere i Træinformation med en flot 

indsats i det forgangne år. 




