GLARMESTERLAUGET
– DIT FAGLIGE STÅSTED

Start 2022 med et medlemskab hos Glarmesterlauget – vi hjælper dig i
din hverdag som glarmester.
Fra den 1. januar 2022 har vi sat det faste kontingent ned med 14 %. Samtidigt
har vi et godt tilbud til nye medlemmer. Det er derfor nu, du skal slå til, hvis du
vil have del i vores mange medlemsfordele og være en del af et fagligt netværk.

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.

SÆRLIGT TILBUD TIL NYE MEDLEMMER
Meld dig ind i Glarmesterlauget i 2022 og få 33 % rabat på kontigentet frem til 30. juni 2023*. Du har mulighed for at spare yderligere 33 % af et års kontingent*, hvis du opfylder følgende tre
betingelser:
•
•
•

Du er medlem efter 1. juli 2023.
Du er medlem i 12 måneder uden garantisager, hvor dine kunder får
medhold.
Du betaler dit kontingent til tiden.

Et års medlemskab koster kr. 10.880*, ekskl. moms og opkræves kvartalsvis.
Din årlige pris ved 33 % rabat er kr. 7.289,60* frem til 30. juni 2023.
* Dog undtaget bidrag af eventuelle lønsummer.
Dette tilbud støttes af C. L. Christiansens fond.

Bliv medlem på
glarmesterlauget.dk/
bliv-medlem

FORDELAGTIGE AFTALER
Glarmesterlauget sikrer medlemmerne gode priser
på det, der er behov for i hverdagen. Det gælder f.eks.
forsikringer, brændstof og kontorartikler.
Vi samarbejder også med ProLøn om det overenskomsttilpassede lønsystem.

DET ARBEJDER VI MED:
•

NYHED FRA
GLARMESTERLAUGET

•
•

Har du styr på, hvor Bygningsreglementet stiller krav om
personsikkerhedsglas?

•
•

Glarmesterlauget har udarbejdet en publikation, som gennemgår reglerne og med mange illustrationer viser, hvilke krav
der er til glas forskellige steder.

•
•
•

Ugentligt nyhedsbrev med alt det medlemmerne
har brug for at vide
Kampagne for flere elever
Påvirkning af myndigheder – fx reglerne omkring
personsikkerhedsglas og glas i elevatorer
Markedsføring af glarmesterarbejde bl.a. på
Facebook og gennem pressemeddelelser
Fagbladet GLAS – 4 eksemplarer årligt med projekter, glasteknik og produktnyheder
Medlemsarrangementer
Webinarer
Ny film om indbrudssikring.

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.
info@glarmesterlauget.dk
33 13 65 10

Pia

Medlemsadministration,
internetsider, nyhedsbrev

Mikkel

Glarmester og ingeniør: Glasteknik, garantisager, teknisk
information

MERE VIDEN – OG NEM INDMELDELSE
Du kan læse mere om medlemskab af Glarmesterlauget på
glarmesterlauget.dk/bliv-medlem – ligesom du altid er velkommen
til at ringe til os på 33 13 65 10.
Indmeldelse sker nemt. Det kræver kun udfyldelse af vedlagte A4 blanket.
Vi håber på et godt nytår for glarmesterfaget, og at vi kommer til at se mere
til hinanden i det kommende år.
Glædelig jul og Godt nytår.
Glarmesterlauget i Danmark

Poul Henrik

Overenskomst, uddannelse
og foreningsdrift

Læs mere på
glarmesterlauget.dk/
bliv-medlem

