Beslutningsreferat af Træinformations Generalforsamling den 29/5 2020
Lauritz Rasmussen bød velkommen, til denne lidt speciel generalforsamling (virtuel)
Palle Thomsen blev foreslået og valgt som ordstyrer/dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er varslet og lovlig indkaldt.
Dirigenten kunne konstatere at der ikke var nogen der havde fuldmagter med.

1. Beretning 2019.
Mikael Koch præsenterede medarbejderstaben, og kunne berette at vi som
Barselsvikar for Christine Rem pr. 01.05.2019 har ansat Mathias Nordtorp Hyldig.
Herudover har vi pr. 01.04.2019 ansat Marianne Jørgensen som redaktør/teknisk
medarbejder. Vi har netop været med i en høring i folketinget i januar 2020 om
mere træ i byggeriet. Her annoncerede boligministeren at en
bæredygtighedsklassificering bliver en realitet. Herudover arbejdes der også på at
få lavet nogle Branche EPDèr for konstruktionstræ. Vi har i 2019 været meget
aktive i medierne, vi har medvirket i 20 artikler. Ligesom vi har holdt rigtig mange
foredrag om brugen af træ. Træinformation har desuden haft 65-års jubilæum i år,
hvilket især blev markeret på de sociale medier. Vores nye hjemmeside er blevet
aktiveret. Lauritz Rasmussen (Bestyrelsesformand) har modtaget
byggekomponentprisen for sit store arbejde inden for byggeriet. Vi har afholdt 4
heldagskurser og 6 kurser for træsektionen. Studieturen til Østrig blev gentaget. Vi
udkom med 3 publikationer i 2019, TRÆ75, TRÆnotat13, TRÆfakta 14 trægulve,
Herudover har vi i året arbejdet på 4 ny udgivelser som alle forventes udgivet i
2020. (hele beretningen kan ses på hjemmesiden)
Der var ingen kommentarer til beretningen og beretningen blev enstemmigt
godkendt.

2. Regnskab 2019/Budget 2020/Kontingent 2020.
Regnskabet 2019 blev fremlagt af Mikael Koch
Vi har haft et yderst tilfredsstillende resultat – et overskud på kr. 595.041, mod
budgetteret 149.000 kr.
Medlemsoversigten fordelt på brancher blev fremvist. Vores største gruppe af
medlemmer er arkitekter, efterfulgt af ingeniørerne, og derefter tømrer/snedker.
Der var ingen kommentarer til regnskab 2019 og regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Budget 2020 blev gennemgået.
Mikael Koch kunne oplyse at vi i 2019, for at have noget mere langsigtet at styre
efter, afholdt et ekstraordinært strategimøde, hvor bl.a. et 3-årsbudget blevet
lavet, Det blev bl.a. besluttet at øge medarbejderstaben med yderligere 2
personer, en redaktør og en teknisk medarbejder. Og som tidligere nævnt har vi
allerede pr. 01.04.2020 ansat Marianne Jørgensen som fagredaktør, og vi går
snarest i gang med at søge efter den tekniske medarbejder.

Kontingent 2020
Kontingentet for 2020 foreslås uændret og for 5. år i træk er kontingentet ikke
hævet.
Der var ingen kommentarer til budget 2020, budget 2020 og kontingentforslag
blev enstemmigt godkendt.

3. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

4. Valg af bestyrelse.
Michael Helmershøj er på valg og ønsker ikke genvalg.
Niels Moestrup, er stoppet som bestyrelsesmedlem i 2019, (indvalgt af
Træsektionen i Dansk Byggeri) i stedet er Erik Nimb trådt ind.
Lauritz Rasmussen og Henrik Danielsen er på valg (begge genopstiller)
Øvrige medlemmer er ikke på valg.
Bestyrelsen foreslår Steffen Maagaard som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for
Michael Helmershøj.
Steffen Maagaard præsenterede kort sig selv.
Der var ikke andre forslag og bestyrelsen blev enstemmigt valgt.
Lauritz Rasmussen, takkede Michael Helmershøj for hans store vid og engagement
i Træinformation. Vin og Kaj Bojesen abe blev ”overdraget”. Michael Helmershøj
takkede og var sikker på at træ i fremtiden vil stå stærkere, bl.a. pga.
Træinformations arbejde.

5. Valg af revisor.
Nuværende Revisor Ole Poulsen blev genvalgt.

6. Eventuelt.
Lauritz Rasmussen tog ordet, og roste Mikaels og medarbejdernes indsats i 2019 træbyggeri/træets bæredygtighed er i fremgang, ikke mindst pga.
Træinformations arbejde. Palle Thomsen forespurgte om vores fornemmelse for
nye problemer i syn og skøn sager er stigende, Mikael Kochs fornemmelse er at, vi
ikke pt. kigger ind i nogen nye ”store” sager. Mikael Koch kunne desuden berette
at Benny Lillelund er blevet Certificeret Brandrådgiver, hvilket gør at vi nu kan lave
brandcertificeringsopgaver. Steffen Maagaard takkede for valget. Bo Louring
håber at vi får godt styr på brandrådgivning, da han syntes det er et punkt som i
mange år har været mere forvirrende end oplysende. (især mellem de danske krav
kontra andre landes krav) Mikael Koch kunne berette at vi kommer med et
brandkursus, hvor vi forhåbentlig kan få skabt mere klarhed, men vi afventer lige
pt. Styrelsen.
Generalforsamlingen blev afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for kyndig ledelse.
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