
 
 
 

Tækkemandsseminar 18. – 19. januar 2019 
 

 
 

PROGRAM – Med forbehold for ændringer 
 
 

FREDAG 

10:00 – 10:30  Velkomst – og en form for status 

Henrik Henriksen og Thomas Gerner 
 

10:30 – 11:30  Salt i rør / tagrørenes kvalitet. 

Franzisca Eller, Aarhus Universitet, opsummerer 

nyeste viden om betydningen af salt i tagrør 

– med udgangspunkt i den tysk-hollandske rapport, 

omtalt i Tæk. 

Debat om tagrørskvalitet, hollandsk certificerings- 

ordning og forhåbentlig præsentation af friske 

tests af salt i danske tagrør. 
 

11:30 – 11:45  Kort pause 
 

11.45 – 12:30  Præsentation af Veludført stråtag 

januar 2019 – 1. udgave 

Henrik Henriksen / Margrethe Petri Godtkjær, 

Dansk Byggeri 
 

12:30 – 13:30  Frokost og indkvartering 
 

13:30 – 14:00  BR2018 – Brand, tagrender, højdegrænser 

Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri 
 

14:00 – 14:30  Kvalitetssikring skaber værdi. 

Certificeringsordningen er skrinlagt 

– nu skal der fokus på kvalitetssikringen 

Torben Hessing Olsen, Dansk Byggeri 
 

14:30 – 14:45  Kort pause 
 

14:45 – 15:15  Den professionelle tækkemand/-kvinde 

– AB Forbruger 

Et Wake-up call 

Henrik Henriksen 
 

15:15 – 16:00  Bygge-forsikringer: Hvilke forsikringer har du 

behov for og hvordan sikrer man f.eks. korrekt 

afdækning under arbejdet, så forsikringen dækker. 

(forsikrings m/k, navn følger) 
 

16:00 – 16:30  En lidt længere pause 
 

16:30 – 17:45  Etablering af erfagrupper 

Deltagerne opdeles så vidt muligt i fem 

regionale erfagrupper: 

•  to på Sjælland (Nordsjælland og 

øvrige Sjælland plus Lolland-Falster) 

• en på Fyn – en i Sydjylland 

(Vejle/Ringkøbing/Sønderjylland) og 

• en i Nordjylland (Århus/Viborg/Nordjylland) 
 

Oplæg – Henrik Henriksen 

– Kollega eller konkurrent? 

Opgaver:  Erfagrupper – hvordan kan vi 

bruge hinanden? 

Bedømmelse af tækkerør 

– er de skåret korrekt? 
 

17:45 – 18:15  Opsamling fra Erfa-grupperne og afrunding 
 

19:00 Festmiddag og hyggeligt samvær 

Baren lukker kl. 02 

LØRDAG 

08:00 – 09:00  Morgenmad 
 

09:00 – 09:30  Nyt fra skolen 

Henrik Dalsgaard, DJH 
 

09:30 – 10:00  Afrensning af mos og slim 

Henrik Henriksen og alle 
 

10:00 – 11:00  Brandtest 
           Afbrænding af mockup af facade/tagkonstruktion 

Kaffe undervejs … 

 
11:00 – 12:30  Svens time 

           Løst og fast om tagkonstruktioner mv. 
           Sven Jon Jonsen 
 

12:30 – 13.30  Frokost og farvel 

 
 
 
 
TILMELDING:   Pris: 3.125,00 kr. inkl. moms 
 

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er 3. januar 

Tilmelding  sker ved indbetaling til: Reg: 9217 - konto: 2229153 
 

Anfør navn og e-mail v. indbetaling 
 

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling til Keld Petersen, 

joerand@outlook.dk 
 

Man skal betale fuld pris selv om man eventuelt  ikke deltager 

i hele arrangementet. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IB UNGERMAND  61386724 

JENS WEDELE  40723506 
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