GLARMESTERLAUGET
– DIT FAGLIGE STÅSTED
Kunne du bruge råd om bygningsreglementet og ny lovgivning? Ville mere
markedsføring af glarmesterarbejde være en fordel for dig? Hvad med en
fælles garantiordning og rabat på forsikringer? Eller en sparringpartner til
en ny glasløsning? Så er Glarmesterlauget foreningen for dig og din virksomhed.
Glarmesterlauget er et fagligt fællesskab og et kollegialt netværk og en rigtig god
forretning for flere end 200 glarmestre i Danmark. Vi arbejder i fællesskab engageret
for at udføre kreative og skarpe glasløsninger.
Hvorfor blive medlem?
Som medlem af Glarmesterlauget er din virksomhed dækket af overenskomst, ligesom du får del i en fælles garantiordning, som er en fantastisk service til dine kunder.
Markedsføring af glas og glarmesterarbejde er højt prioriteret for os.
Et medlemskab hos Glarmesterlauget kan hjælpe dig i din hverdag som glarmester.
Vi holder dig opdateret og er klar til at svare på dine spørgsmål, så du aldrig står
alene med en faglig udfordring, der kræver nytænkning eller en ekstra vurdering.

Råd og vejledning
inden for erhvervsjura
og personaleforhold

Et stærkt fagligt
netværk

Råd og vejledning om
bygningsreglementet, ny
lovning og byggeteknik

Rekrutteringskampagner til elever
og medarbejdere

Fælles garantiordning

Rabat på forsikring,
brændstof, kontorudstyr
og lagerartikler.

HISTORISK HÅNDVÆRK
GEARET TIL FREMTIDEN
FOR DIG,
DER ARBEJDER MED GLAS

Glarmesterlauget i Danmark går tilbage til 1622, hvor den
første kendte forening Glarmesterlauget i Kjøbenhavn
blev stiftet. Som glarmestre viderefører vi således en
stolt tradition.

Glarmesterlauget understøtter lokale medlemsvirksomheder, der udfører glarmesterarbejde til byggeri,
bolig, kontorer og industri samt i køretøjer og meget
mere. Uanset fagområde er du velkommen hos os, når
du arbejder professionelt med glas.

Vi værner om det historiske håndværk, men sætter en ære
i at mestre det nutidige og have fokus på, hvad fremtiden
bringer. Verden er i hastig forandring – det gælder også
vores branche. Derfor er det vigtigt at være opdateret på
den nyeste viden om løsninger, lovgivning og materialer.
Den viden leverer Glarmesterlauget til medlemmerne.

SAMMEN ER VI STÆRKERE
En vigtig del af Glarmesterlaugets arbejde er at markedsføre glarmesterfaget, så vi sammen kan tiltrække elever og kvalificeret arbejdskraft til faget. Samtidig arbejder vi målrettet
med at gøre kunderne opmærksomme på, hvad deres lokale glarmester kan tilbyde. Vi
markedsfører de gode glasløsninger på vegne af medlemmerne – det er vores måde at
skaffe mere arbejde til fællesskabet.

Læs mere på:
glarmesterlauget.dk

Meld dig ind i Glarmesterlauget i dag. Sammen er vi stærkere.

AKTIVITETER
SIDSTE HALVÅR:

PLANLAGTE AKTIVITETER NÆSTE HALVÅR:

•
•

•

•
•
•
•

•

Ny vejledning om faglige forbehold ved tilbud.
Nyt markedsføringsmateriale om glasvalg samt
pressemeddelelser.
Ny kundevejledning glarmesteren kan bruge ved
aflevering af et arbejde.
Årsmøde med leverandørudstilling – her vedtog
medlemmer bl.a. ny handlingsplan.
Film om indramning og markedsføring af glarmesterarbejde på Facebook.
Påvirkning af myndigheder i forhold til personsikkerhedsglas, energitilskud, elevatorglas og affaldsregler.
Udvikling af glasmedgaranti.dk, hvor kunderne finder inspiration til glasløsninger og viden om glas.

•

•
•
•

•

Fortsat rådgivning om Corona regler – opdateret information om hjælpepakker og medarbejderforhold.
Kampagne for flere elever til faget – vi synliggør
uddannelsen over for de unge og informerer om
indholdet.
Webinarer om glasteknik – den nemme og tidsbesparende måde for medlemmerne at få ny viden.
Nyt kvalitetssikringsmateriale – der letter dokumentationen ved små og store byggesager.
Sikre større udbud af glarmesterarbejde – fokus på
hvordan kommuner, forsikringsselskaber, virksomheder og boligforeninger udbryder glarmesterarbejde.
13 nyhedsbrev og 2 udgaver Fagbladet GLAS –
nyheder hver 14. dag på mail og blade med omtale
af projekter, regler, glasteknik og produktnyheder.

TO NYHEDER FRA
GLARMESTERLAUGET

VED INDMELDELSE I ÅR 2021 ER DER
33 % RABAT PÅ KONTINGENTET FREM
TIL 30. JUNI 2022*

Får du taget de rigtige
forhold over for dine kunder? Det gode forbehold
sikrer dig som håndværker uden af skræmme
kunden væk. Glarmesterlauget har udgivet
en samling tekster, som
du kan tilpasse til den
enkelte sag.

Husker du og din kunde
at få snakket alle muligheder igennem, inden der
vælges nye ruder? Glarmesterlauget har lavet et
nyt kort, som opridser alt
det, der er værd at overveje.

VÆRD AT
OVERVEJE
Nye ruder?
Gode vinduer holder mange år
Hvis dine vinduer er i god stand, kan der være mange
penge at spare ved kun at skifte ruderne. Glarmesteren
kontrollerer gerne dine vinduer.

Funktioner for nye ruder eller vinduer?
Mange muligheder for ekstra værdi
Uanset om du vælger nye ruder eller nye vinduer, fortæller
vi på næste side om forskellige funktioner, som du bør
overveje ved valg af din nye løsning.

Et gammelt vindue med nye ruder kan give dig samme
fordele som et nyt vindue – bare billigere, med mindre
ressourceforbrug og færre gener.

Energi
Beregn din besparelse
Når du vælger nye ruder, vinduer eller forsatsrammer, vil
du opleve en energiforbedring.

Udover at skifte ruderne er det en god ide at lade
glarmesteren smøre og justere vinduet og udskifte
tætningsbåndene. Så lukker vinduet igen let og tæt.

På glasmedgaranti.dk/viden/beregn-din-besparelse
kan du få en beregning ved forskellige løsninger.

Gode vinduer kan også forbedres med nye forsatsrammer.
Nye vinduer?
Fokus på funktion og arkitektur
Skift til nye vinduer, hvis dine vinduer er udtjente, eller du
ønsker at ændre udseendet på dit hus.
Du vil opleve markante forbedringer på energiforbrug og
komfort. Samtidig giver udskiftning mulighed for at vælge
nye vinduer, der passer til husets arkitektur.

Tilskud eller fradrag?
Udskiftning støttes af det offentlige
Skifter du vinduer eller får forsatsrammer i boligen, kan
du nu søge tilskud fra Energistyrelsen. For et almindeligt
parcelhus kan der opnås tilskud på over kr. 70.000. Læs
mere og beregn dit tilskud på www.sparenergi.dk.
Hvis du ikke får tilskud fra Energistyrelsen, eller hvis du
skifter ruder, kan du benytte dit håndværkerfradrag til
glarmesterens arbejde. Læs mere på www.skat.dk.
Brug en fagmand!
En garantiordning er vigtig
Brug altid en glarmester, der er dækket af Glarmesterlaugets Garantiordning – det er din sikkerhed for veludført
arbejde. Og en gratis garanti for helt op til kr. 200.000.
Læs mere på www.glasmedgaranti.dk.

Plus en kreditnota på yderligere 33 % af 1 års kontingent*,
hvis du opfylder følgende tre betingelser:
•
•

Du er medlem efter 1. juli 2022.
Du er medlem i 12 måneder uden garantisager, hvor
dine kunder får medhold.
• Du betaler dit kontingent til tiden.
Dette tilbud støttes af C. L. Christiansens fond.
Et års medlemskab koster kr. 12.660, ekskl. moms –
inklusiv grundkontingent, svendeprøvegebyr, begravelseshjælp og markedsføringsbidrag – og opkræves
kvartalsvis.

Din pris ved 33 % rabat er kr. 8.440 pr. år
frem til 30. juni 2022 – med mulighed for
halvering af den pris!
Se mere på www.glarmesterlauget.dk/
bliv-medlem/
eller ring til os 33 13 65 10
* Dog undtaget bidrag af eventuelle lønsummer.

SEKRETARIATET
Glarmesterlaugets sekretariat er
hver dag klar til hjælpe dig med
dine spørgsmål på telefon og mail.
Vi kommer også gerne til dig for et
møde.
Pia
Medlemsadministration,
internetsider, nyhedsbrev

Mikkel
Glarmester og ingeniør:
Glasteknik, garantisager,
teknisk information

VELKOMST FRA OLDERMANDEN
Som oldermand for Glarmesterlauget vil jeg gerne byde dig velkommen som
medlem. Det er vigtigt, at flest muligt står sammen og hjælpes ad med at udvikle
mulighederne for glarmesterarbejde. Glarmesterlauget er stedet, hvor idéer og
synspunkter kan mødes og udvikles – derfor er det vigtigt, at du også er med.
Jeg har været oldermand i snart to år, men har været medlem i 23 år. I de år har
min virksomhed ofte haft glæde af Glarmesterlaugets viden, gode råd og netværk.
Der er ikke andre, som varetager glarmesterfagets interesser. Bliv derfor en del af
et stærkt fællesskab.
Torben Nielsen, Roskilde

Poul Henrik
Overenskomst, uddannelse og foreningsdrift

