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FORRETNINGSORDEN 
 

 

 

1. Årsmødet vælger dirigent. 

 

2. Årsmødets forhandlinger ledes af dirigenten. 

 

3. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer 

anden afstemningsform, eller mindst 25 stemmer forlanger skriftlig afstemning. 

 

        Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed, dog kræves ved ændring af vedtæg-

terne, at beslutning herom vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt dette 

ikke opnås, men der dog er flertal, kan vedtagelsen om vedtægtsændring ske på et 

nyt årsmøde ved simpel stemmeflerhed. 

 

4. Årsmødet vælger et stemmeudvalg på 3 medlemmer, som bistår dirigenten ved af-

stemninger. 

 

5. Til formforslag, dvs. forslag 

 1) om sagers afvisning 

 2) om sagers udsættelse 

 3) om udvalgs nedsættelse 

 4) om debattens afslutning 

 5) om forslags tilbagetrækning 

 6) om en sags genoptagelse osv. 

  kan ikke stilles ændringsforslag 

 

6. Hovedforslag og ændringsforslag kan ikke indleveres efter, at afslutning af debatten 
om det først foreliggende hovedforslag er vedtaget, medmindre årsmødet vedtager 

at åbne debatten på ny. 

  

7. Hovedforslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten sammen med 

oplysning om navn på forslagsstilleren og den virksomhed, han repræsenterer. 

 

8. Ved sekretariatets foranstaltning udarbejdes referat over årsmødets forhandlinger. 

Referatet skal indeholde de trufne beslutninger og et sammendrag af den førte de-

bat samt angive nøjagtigt resultat af afstemningerne. 

 

 Referatet skal godkendes af dirigenten. 
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2. BERETNING FOR UDVIKLINGSFORENINGEN  
- aktiviteter i 2022 
 

Foreningens formål er at medvirke til støtte af nyudvikling af produkter eller typeprodukter inden-

for byggefagskooperationen eller områder, hvor byggefagskooperationen måtte have interesse i at 

medvirke til igangsættelse af nyudvikling indenfor den kooperative bevægelse.  

 

Foreningen kan ligeledes støtte nye initiativer indenfor byggefagskooperationen, hvor de nye initia-

tiver kan sammenlignes med førnævnte nyudvikling, ligesom foreningen kan yde støtte som anført 

efter bestyrelsens vedtagelse i det omfang, bestyrelsen skønner, at de nye initiativer, nyudvikling, 

m.m. er værdige til støtte.  

 

Foreningen kan tillige finansiere undersøgelser, herunder markedsanalyse, projektforsøg, uddannel-

se, virksomhedsudvikling og -etablering samt tværfaglige projekter.  

 

 

Bestyrelsen har i perioden bestået af:  

 Jon Buch, Christiansen & Essenbæk A/S, Glostrup, formand  

 Allan Bisgaard, TBS A/S, Skive  

Tom Kristensen, A/S Boligbeton, Løsning  

 Leon Wagtmann, MC Malerforretning, Aarhus  

Boligservice gruppen har for tiden ikke valgt et bestyrelsesmedlem 

I henhold til vedtægternes § 5 konstituerer bestyrelsen sig selv.  

 
 

Udvikling af foreningens aktiviteter  

 
I perioden har foreningen igen og med stor succes udbudt og afviklet tre kurser om Kommunikati-

on i rollen som bygge- og projektleder, et par af dem endda flere gange. Alle kurserne var godt 

besøgt og blev rost for relevans, og værdien af det tværfaglige fællesskab er stor.  

 
Der har også være gennemført flere kurser og seminardage om AB og vi har et par gange lavet 

specialdesignede moduler om akkordering. 

 

I år gik den tværfaglig studietur til Skotland med masser af gode muligheder for at udveksle erfarin-

ger og sparre med hinanden på tværs af brancherne. Vi havde deltagelse af 34 personer fra 11 

medlemsvirksomheder. 

 

Som I alle ved stoppede Lars Tolstrup med udgangen af april 2022 og vi ønskede ham god vind på 

sidste års årsmøde. Og der er ingen tvivl om at det har taget tid at vænne sig til at Lars ikke er i 

Kooperationen længere. Men hullet efter Lars er på bedste vis blevet fyldt af advokat Thomas 
Heintzelmann fra Interlex advokaterne i Aarhus, som er en kendt og velanset figur her i byggeko-

operationen. Der er mange af os som i mange år har brugt Thomas til opgaver som har ligget 

udenfor den rådgivning der stilles til rådighed af Kooperationen. Derfor var det også med en god 

ro i maven at vi lavede en ”åben konto” hos Thomas & Co og i hvert fald for en tid har valgt en 

ekstern rådgivningsløsning som bliver betalt af Kooperationen, som Lars gjorde.  
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Spørgsmålene til Thomas har grupperet sig om følgende emner: 

• Bygherres konkurs 

• Indeksregulering 

• Extraarbejder 

• Tilbagehold/aflevering 

• AB 18  

• ABT 18 

• Forældelse 

• Tidsfristforlængelse 

• Udgifter for skader 

• Fællesbetingelser 

• Prisstigninger 

• Hvervgiveransvar 

• Ændringer af mængder 

• Ændringer i garantistillelser 

• Forskudsbetaling 

• Afhjælpningsret 

• Indeksregulering 

• Mulighed for standsning af arbejdet 

• Sikkerhedsstillelse 

De fremhævede emner har der været mange spørgsmål til 

 

 

Fagretlige sager, hvor byggevirksomheder har været involveret 
 

I 2022 har vi registreret 26 faglige sager hvoraf 2 stadig er åbne, en blev forligt ved voldgiftsretten 
mens resten lukket ved forlig, og typisk ved lokale forhandlinger. 

Størstedelen af sagerne er 48 timers møder, herefter opsigelse/bortvisninger, overenskomstforstå-

else lærlingesager og en enkelt på hhv. hvervgiveransvar og ligebehandling. 

 

 

2022 i byggeriet – sygefravær og priser 
 

I første kvartal oplevede en del af virksomhederne endnu en gang et forhøjet sygefravær på grund 

af Corona-virus. Men det viste sig desværre hurtigt ikke at blive det største problem for byggeriet 

– både generelt og for de kooperative forretninger. 

 

Vi behøver ikke at minde nogen om at krigen i Ukraine er forfærdelig som krige er. 
Men de afledte negative effekter har været uhyggeligt tydelige for både almindelige mennesker, 

men også for byggevirksomhederne. 

 

Vi har set materialemangel fordi materialerne ikke er kommet ud af Ukraine og Rusland – og deraf 

følgende himmelstormende prisstigninger.  

Og dertil kommer naturligvis de stærkt forhøjede energipriser 
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Faktisk har mange ment at de stigende priser på materialer har været et større problem for bygge-

branchen end manglen på arbejdskraft.  

 

Brændstof er steget med 66 procent, jern og stål med 61 procent og aluminium med 31 procent. 

Over hele linjen er der massive prisstigninger på de materialer, som især byggebranchen anvender.  

Prisen på træ er steget med 20 procent, hvilket er noget mindre end andre byggematerialer, men 

da træ udgør 17 procent af materialeforbruget i håndværkerens indkøbskurv, kan det naturligvis 

mærkes rigtig meget. 

 

Typisk vil sådanne prisstigninger ende hos kunderne, men så længe man ikke har et fornuftigt bud 

på hvad de fremtidige materialepriser vil være, så er det mere end almindeligt svært at regne tilbud 

til kunderne.  

 

Også fastpriskontrakterne har været svære at arbejde med i så omskiftelige tider 

Ikke desto mindre har der været travlt hele vejen rundt og der er blevet fundet løsninger. For ek-

sempel har Boligbeton været opfindsomme på hvordan man finder alternativ opvarmning til de 

mange tons beton som også i denne tid har skullet tørres. 

 

 

OPFINDERPROJEKTET 
 

Som I oplevede på årsmødet 2022 og igen i år skal opleve på årsmødet, så er vores opfinderpro-

jekt nu omsat til rigtige produkter som for det enes vedkommende, JeeBee’en er i handlen – og 

den anden Upper’en er lige ved at være der. 

 

Vi er sikre på at de to produkter vil kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø på byggepladserne i 

form af færre dårlige løft og enklere transport af materialer og materiel på pladserne. 

Vi glæder os til at høre tilbagemeldingerne fra de som nu er i gang med at bruge JeeBee – for un-

dervejs i projektet har der jo være mange gode ideer til hvad den lille vogn kan udstyres med for 
at gøre den endnu mere relevant for mange håndværksfag – og måske også uden for branchen. 

Hvorfor skulle de ikke også kunne få fornøjelse af enklere transport i et gartneri eller andre steder 

hvor man flytter ting. 

 

Nu er det så Ubberens tur til at komme ud i verden og til salg – det bliver rigtig spændende 

Og husk, der er rabat på JeeBee hos Nordic Tec Tools, for Udviklingsforeningens medlemmer. Og 

når I og andre køber produkterne får Udviklingsforeningen en lille skærv. 
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Konkurser i 2022 

 
Mens udviklingen siden finanskrisen i 2009-2010 har været præget af relativt små udsving, er bille-

det vendt i 2022 med ret store stigninger i de fleste af branchegrupperne.  

Byggeri og restauranter ligger for øjeblikket ca. 70 pct. højere end niveauet i 2019, mens de fleste 

af de øvrige brancher ligger ca. 40 pct. højere. Eneste undtagelse er industri, der ligger på samme 

niveau som i 2019. 

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklin-

gen i 2022. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne i aktive momslånsvirksomheder i 

2022 udgjorde mellem 35,8 pct. (detailhandel) og 53,6 pct. (engroshandel) af konkurserne i bran-

chernes aktive virksomheder. En del af konkurserne ville formentlig være faldet tidligere, hvis virk-

somhederne ikke havde haft adgang til de forskellige støtteordninger ifm. COVID-19. 

Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken. Ud-
glatningen af de faktiske tal er foretaget vha. et Hodrick- 
 
 

Bæredygtighed 
 

Der er vist ikke længere nogen som kan mene at bæredygtighed ikke er kommet for at blive, også i 

byggeriet. 

Derfor har der været en løbende drøftelse i bestyrelsen om hvilke tiltag Udviklingsforeningen kun-

ne gøre for at understøtte behovene hos medlemsvirksomhederne. 
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Derfor blev der afholdt en test workshop i JORTON med firmaet Frandsen & Søndergaard  

Formålet med dette projekt var at komme i gang med, at kigge nærmere på de krav der stilles til 

virksomhederne. 

Alle udviklingsforeningens medlemmer var inviteret og til work-shoppen var der deltagere fra 

Hustømrerne, Christiansen & Essenbæk, Boligbeton og JORTON i alt 20 deltagere. 

 

Workshoppen blev afholdt i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Sønder-
gaard. På work-shoppen blev primært de kommende krav til den frivillige bæredygtighedsklasse 

behandlet. Udover at det blev det gennemgået, hvilke krav der er til LCA- og LCC-analyser etc. 

Work-shoppen har understøttet det videre arbejde med den frivillige bæredygtighedsklasse i de 

deltagende virksomheder da dette arbejde naturligt ligger ude i de enkelte virksomheder. 

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget kravene påvirker de enkelte virksom-

hed. Derfor er det også vanskeligt at udarbejde noget materiale, der kan dække alle virksomheder.   

Det er aftalt, at der evt. afholdes nogle flere workshops vedr. kravene til bæredygtighed i virksom-

hederne, men sådanne er ikke planlagt på nuværende tidspunkt. Og heller ikke  

hvad næste skridt skal være, da vi pt. mangler nogle input til, hvad der evt. er behov for.  

 

Desværre har behovet for kontinuerlig rådgivning på området og i et niveau som ikke kan stilles til 

rådighed for virksomhederne af hverken Kooperationen eller Udviklingsforeningen, har JORTON 

beslutte at melde sig ind i DI Byggeri, og dermed med udgangen af 2023 ud af Kooperationen og 

Udviklingsforeningen. Det er vi naturligvis rigtig rigtig kede af. JORTON har været medlem af 

BKL/Kooperationen i hele sin eksistens. Det er naturligvis ikke et selvstændigt argument for at 

blive, men vi skal alle deltage og byde ind i de løbende snakke om hvad det er der gør det relevant 

for den enkelte virksomhed at være medlem. Og vi skal måske se med nye øjne på hvordan vi sæt-

ter udviklingsforeningens midler i spil.  
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3. REGNSKAB 2022 
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4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2023 
 

Det foreslås, at der også for 2023 opkræves et grundkontingent på 1.500 kr. pr. virksomhed og 50 

kr. pr. medarbejder, dog maksimalt 10.000 kr. 

 

Kontingentet opkræves ultimo 1. kvartal 2019 på baggrund af oplysninger fra ATP om antallet af 

ansatte i det foregående år. Disse oplysninger indhentes i forvejen i forbindelse med virksomhe-

dernes medlemskab af Koop-Barsel. 

 

 

5. VALG AF REVISION 
 

Valg af revisor for en 2-årig periode. Ri (tidligere Revisionsinstituttet) foreslås genvalgt. 

 

 

06. INDKOMNE FORSLAG 

Der er ikke indkommet forslag til behandling 

  

07. EVENTUELT 

 


