BROLÆGGERLAUGET GIVER
DIG RÅDGIVNING, SYNLIGHED
OG ET STÆRKT FÆLLESSKAB

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF BROLÆGGERLAUGET:
> Du kommer i centrum: Du får gratis vejledning om bl.a. lærlinge og efteruddannelse, arbejdsmiljø, overenskomster og personalejura.
> Du bliver hørt: Med en samlet branche i ryggen bliver din stemme hørt. Vi
sætter dine udfordringer og dine ønsker på den politiske dagsorden – og dét
gælder både brolæggerbranchen, hele bygge- og anlægssektoren og Danmarks
erhvervsliv generelt.
> Du bliver set: Medlemskabet sikrer dig aktiv markedsføring af både din branche og af dens mestre og entreprenører. Brolæggerlauget uddeler hvert år Brolæggerprisen, og vi deltager på DM i Skills. Desuden offentliggør vi din virksomheds kontaktoplysninger i medlemslisten på vores hjemmeside.
BROLÆGGERLAUGETS MEDLEMSAKTIVITETER OG YDELSER OMFATTER BL.A.:
> Uddannelse af tilsynsførende
> Arrangementer og netværk – både kollegiale og faglige
> Juridisk hjælp vedrørende arbejdsgiver- og brancheforhold, bl.a. DS 1136
> Seneste nyt om virksomhedsdrift, udvikling, uddannelse m.m.
> Synlighed og anerkendt garantiordning

BROLÆGGERLAUGET blev
grundlagt i 1886. Siden meldte
lauget sig ind i større fællesskaber, som f.eks. bygge- og
anlægssektorens største brancheorganisation, Dansk Byggeri, hvor lauget er kendt som
Brolægningssektionen.
I dag står vi yderligere styrket,
da vi og vore medlemmer er en
del af DI Byggeri og DI, Danmarks største branche- og arbejdsgiverorganisation.
Samlet står vi stærkt, når vi arbejder for optimale vilkår vedrørende bl.a. arbejdsmarked
og uddannelse, skatter og afgifter, udbud og Offentlig Privat Samarbejde samt politisk
bestemte rammevilkår over en
bred kam.
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BROLÆGGERLAUGET ARBEJDER FOR AT
UDVIKLE DIN VIRKSOMHED OG DIN BRANCHE
VI STILLER SKARPT PÅ:
Faglighed, fornyelse og produktivitet

Politisk forvaltning og regulering

> Vi styrker samarbejde og sammenhold blandt vores
medlemmer.

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

> Vi bistår vores medlemmer med at holde et højt
uddannelsesniveau fra lærling til øverste leder.
> Vi tilbyder vores medlemmer klar og anvendelig viden om f.eks. priskurant, arbejdsmiljøregler, kvalitetssikring og branchens standard DS 1136.
> Vi tilbyder sparring og rådgivning fra oldermanden. der fungerer som branchens syns- og skønsmand.
Brede samarbejder til gavn for din virksomhed
> Vi samarbejder konstruktivt – også med verden
omkring os. Vi opnår og deler gode resultater, viden og inspiration i samspil med f.eks. andre erhvervsorganisationer, uddannelsessteder, myndigheder og medier.

> Vi kæmper for ensartet og overskuelig sagsbehandling.
> Vi arbejder for lettere adgang til at deltage i offentlige udbud og Offentlig Privat Samarbejde.
Synliggørelse af branchens værdiskabelse
> Vi viser, at vores branche bidrager til, at folk i Danmark kan bo, lære, arbejde og dyrke fritidsinteresser i sunde bolig- og byrum.
> Vi fremmer kendskabet til de spændende uddannelses- og jobmuligheder i branchen.

BLIV MEDLEM

DU ER VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE:

Brolæggerlauget arbejder for, at danske brolæggermestre og -entreprenører altid vil være det
foretrukne valg, når brolægning indgår i anlægsarbejder i Danmark – uanset om bygherren er en
privat entreprenør, en offentlig udbudsgiver 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 brolæggerbranche kan blive ved med at ligge forrest – også i konkurrence med
dygtige kolleger fra andre EU-lande.
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 muligheden. Vi har plads til både den klassiske brolæggervirksomhed, til specialister og til mere
bredt favnende entreprenører.

Mikael Mortensen
Chefkonsulent
Mail: mmo@di.dk
Tlf.: 7216 0192
Mobil: 3016 3799

Kontingent: Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr. årligt.
Tilknytning og kontingenter til DI, DI Byggeri og andre foreninger/sektioner administreres og opkræves af disse.
Få mere at vide om vores branche og vores muligheder på www.brolaeggerlauget.dk

Claus Erik Johnsen
Oldermand
Mail:
johnsenbro@gmail.com
Mobil: 4011 0808
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