Glarmesterlauget i Danmark
Optagelsesbegæring

Optagelsesbegæring
Glarmesterlauget i Danmark - Arbejdsgiver- og brancheforening for landets
glarmestervirksomheder.
Som medlem af Glarmesterlauget får du blandt andet:
•
•
•
•
•
•

Adgang til gratis råd og vejledning. Netværk og arrangementer.
Din virksomhed og dine kunder bliver dækket af Glarmesterlaugets garantiordning.
Markedsføring af glarmesterfaget og -uddannelsen og udarbejdelse af kampagner og
markedsføringsmateriale. Lauget sørger også for synlighed på de sociale medier.
Direkte markedsføring på blandt andet glarmesterlauget.dk, hvor virksomheden kan søges
frem under funktionen ”Find din glarmester”.
Overenskomst for glarmesterarbejde og mulighed for overenskomst for HK-området, samt
arbejdsretlig service under Dansk Arbejdsgiverforening.
Varetagelse af fagets interesser over for omverden.

Regler for medlemsbetingelser kan ses i laugsartiklerne, og aktuelle satser fremgår af årets
kontingentoversigt.

Personoplysninger:
Fulde navn
Privat adresse

Personlig telefon
Personlig mail
Mail til nyhedsbrev
(Udsendes cirka hver 14 dag – ej
udfyldt benyttes personlig mail)
Fødselsdato
Etableret som selvstændig
(Dato og år)
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Yderligere oplysninger om dig:
Tidligere medlemsforhold af Glarmesterlauget
Tidligere medlem af
Glarmesterlauget

Ja
(Fra dato - til dato)
Nej
(Sæt x)

Har tidligere søgt om optagelse

Ja
(Dato)
Nej
(Sæt x)
Uddannelsesoplysninger inden for Glarmesterfaget
Lærested
Læretid
(Fra dato - til dato)
Dato for bestået svendeprøve

Hvis du ikke er uddannet glarmester, skal du udfylde denne tabel:
Begrundelse for ansøgning om
optagelse i Glarmesterlauget

Min uddannelse er
Lærested
Læretid
(Fra dato - til dato)
Jeg har været beskæftiget inden for
faget i perioden
Andet
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Oplysninger om firmaet:
*Firmaets navn
*Adresse

*Telefon nr.
Eventuelt mobil nr.
*Mail
*Internetside
CVR nr.
Faktureringsmail (Kontingent mv.)
Lønsummer sidste år (Kr.)
Hvis ingen lønsum, skriv “0”

Arbejderlønsum
Funktionærlønsum

Ejerforhold:
Firmaet har flere indehavere

Ja
Nej

Hvis flere indehavere, skriv
navnene her
Er de andre indehavere
medlemmer af lauget?

Ja
Nej

Historiske oplysninger om firmaet:
Firmaet er grundlagt (Dato)
Evt. forrige ejer (Navn)
Evt. tidligere firmanavne
*vises blandt andet under funktionen ”Find din glarmester” på glarmesterlauget.dk
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Oplysninger om virksomhedens specialer*
Specialerne bruges til søgning på ”Find din glarmester” på glarmesterlauget.dk
Sæt kryds ved de specialer som virksomheden udfører:



Forsatsløsninger



Montering af døre og vinduer



Fremstilling og reparation af blyruder



Montering af film - Sikkerhedsfilm.
dekorationsfilm og solfilm



Glasdøre, spejle og brusevægge


Renovering af ældre vinduer



Udskiftning af autoruder og reparation
af stenslag



Udskiftning af ruder - energi, sikring,
sol, lyd og sikkerhed



Glastage og facader med aluprofiler



Glasvægge og gulve



Indramning af billeder, malerier
litografier mv.

Dato: _________________

Underskrift: ____________________________________________

Sendes til info@glarmesterlauget.dk eller Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th., 1123
København.
Optagelse sker normalt fra begyndelsen af næste kvartal efter ansøgning. Ansøgningen sendes i
høring hos hovedbestyrelse og regionsbestyrelser.
Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med udfyldelsen af optagelsesbegæringen, er du velkommen
til at kontakte Glarmesterlaugets sekretariat på tlf. 33 13 65 10.
(maj 2020)
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