
TAGDÆKNINGSSEKTIONEN 
GIVER DIG RÅDGIVNING, 
SYNLIGHED OG ET STÆRKT 
FÆLLESSKAB

FIRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF TAGDÆKNINGSSEKTIONEN:

 > Du kommer i centrum: Du får vejledning om forhold, som du kan bruge i den 
daglige drift af din virksomhed – bl.a. om lærlinge og efteruddannelse, teknisk 
udvikling, overenskomster og personalejura. Sektionens meget aktive sikker-
heds- og arbejdsmiljøudvalg håndterer branchens udfordringer.

 > Du bliver hørt: Med en samlet branche i ryggen bliver din stemme hørt. Vi sæt-
ter dine udfordringer og dine ønsker på den politiske dagsorden.

 > Du bliver klogere: Ved at erfaringsudveksle med dine kolleger i branchen på 
sektionens temamøder, generalforsamling og studierejser. 

 > Du bliver set: Sektionen laver aktiv markedsføring af både din branche og af 
dens mestre. Tagdækningssektionen deltager hvert år i Skills Danmark.

TAGDÆKNINGSSEKTIONES MEDLEMSAKTIVITETER OG YDELSER  
OMFATTER BL.A.:

 > Tilskud på 35.000 kr. for hver af dine lærlinge, der opnår svendebrev.

 > Juridisk hjælp vedrørende arbejdsgiverforhold og erhvervsjuridiske forhold.

 > Seneste nyt om virksomhedsdrift, udvikling, uddannelse m.m. Du modtager 
tagdækningssektionens nyhedsbrev.

 > 1-2 årlige temamøder, hvor du og dine medarbejdere bliver opdateret på viden.

 > En hyggelig generalforsamling (med studierejse til udlandet hvert andet år).

 > Rabat hos bl.a. Byggeriets Kvalitetskontrol og adgang til at skilte med  
Byg Garanti.

TAGDÆKNINGS
SEKTIONEN samler virksom-
heder, der beskæftiger sig 
med tagdækning med tagpap 
og med tagisolering. Vi vareta-
ger medlemmernes politiske, 
økonomiske og faglige interes-
ser og fremmer det kollegiale 
sammenhold i branchen.

Vi er en del af DI Byggeri, der i 
2020 fusionerede med DI, og 
dermed blev vi en del af Dan-
marks største erhvervs- og ar-
bejdsgiverorganisation.

Samlet står vi stærkt, når vi ar-
bejder for optimale vilkår ved-
rørende bl.a. arbejdsmarked 
og uddannelse, udbud og Of-
fentlig Privat Samarbejde og 
andre politisk bestemte ram-
mevilkår.

Tlf. 3377 3377 — di.dk
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TAGDÆKNINGSSEKTIONEN ARBEJDER FOR  
AT UDVIKLE DIN VIRKSOMHED OG DIN BRANCHE

VI STILLER SKARPT PÅ:
Faglighed, fornyelse og produktivitet

 > Vi styrker samarbejde og sammenhold blandt vores 
medlemmer.

 > Vi bistår vores medlemmer med at holde et højt 
uddannelsesniveau fra lærling til øverste leder.

 > Vi giver vores medlemmer klar og anvendelig viden 
om f.eks. arbejdsmiljøregler, kvalitetssikring, auto-
risation, normer og standarder.

 > Vi går aktivt ind og finder løsninger på branchens 
udfordringer.

Brede samarbejder til gavn for din virksomhed

 > Vi samarbejder konstruktivt – også med verden 
omkring os. Vi opnår og deler gode resultater, vi-
den og inspiration i samspil med f.eks. andre er-
hvervsorganisationer, uddannelsessteder, myndig-
heder og medier.

Politisk forvaltning og regulering

 >  Vi arbejder for en offentlig administration med fo-
kus på løsninger til gavn for virksomhedernes 
vækstmuligheder og færre administrative byrder.

 > Vi er repræsenteret i råd, nævn, udvalg og organisa-
tioner, hvor vi arbejder for medlemmernes interes-
ser. 

 > Vi kæmper for lettere adgang til at deltage i offent-
lige udbud og Offentlig Privat Samarbejde.

Synliggørelse af branchens værdiskabelse

 > Vi viser, at vores branche er en del af løsningen, når 
Danmark skal sikre boliger og bygninger mod 
øgede mængder regn- og spildevand. Godt professi-
onelt tagdækkerarbejde har lang levetid!

 > Vi fremmer kendskabet til de spændende uddan-
nelses- og jobmuligheder i branchen.
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Tagdækningssektionen arbejder for, at danske tagdækkermestre og -entreprenører oplever fair 
konkurrence. Bl.a. bidrager vi til, at arbejdsmiljøreglerne forbliver fleksible nok til, at opgaverne 
ikke bare bliver ”løst i weekenden”. Uanset om bygherren er en privat entreprenør, en offentlig ud-
budsgiver eller en familie, der skal have udført en mindre opgave.

Vores medlemmer skal kunne uddanne og rekruttere de bedste medarbejdere fra lærling til leder, 
så den danske tagdækningsbranche kan blive ved med at ligge forrest – også i konkurrence med 
dygtige kolleger fra andre EU-lande. Veluddannede tagdækkere er også nemmere at fastholde i 
branchen.

Vi hylder forskelligheden blandt vores medlemmer, der både tæller dem, der ”bare vil være med i 
klubben” og dem, der går all in og søger indflydelse overalt, hvor vi kan hjælpe med at gribe mulig-
heden. Vi har plads til både den lille, lokale tagdækkervirksomhed og til den landsdækkende tag-
entreprenør.

Kontingentforhold: Optagelsesgebyret er 5.000 kr. Selve årskontingentet er 1.500 kr. pr. påbe-
gyndt 2,5 mio. kr. i arbejderlønsum (2021-kontingent).

Dertil kommer bidraget til at finansiere sektionens lærlingebonus. Omkostningerne til denne ord-
ning fordeles efter relativ størrelse – de bredeste skuldre betaler mest.

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Mads P. Gede
Chefkonsulent
Mail: mge@di.dk
Tlf.: 7216 0209
Mobil: 2460 0522

BLIV MEDLEM
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