Det betaler sig at være med

Bliv en del af Danmarks største byggefaglige
fællesskab - Malersektionen i Dansk Byggeri

Da du er selvstændig malermester, og vi gerne vil

På Malersektionens hjemmeside bliver du opdateret,

invitere dig med i vores faglige fællesskab i Maler-

hvis der sker væsentlige ændringer i krav og regler, der

sektionen i Dansk Byggeri, sender vi denne folder til

berører dit fag.

dig.
Og du får gratis adgang til MBK døgnet rundt.
Dansk Byggeri er erhvervs og arbejdsgiverorganisation
for bygge-, anlægs- og industrivirksomheder i

Tag et kig på vores hjemmeside og se med egne øjne,

Danmark, og Malersektionen er en af de 26 faglige

hvor meget et medlemskab kan give dig.

sektioner, der tilsammen udgør Dansk Byggeri.
Med et medlemskab i Malersektionen i Dansk Byggeri er
din virksomhed overenskomstdækket og omfattet af

Dennis Esklidsen

Byg Garanti. Men du får meget mere end det!

Formand for Malersektionen
i Dansk Byggeri

Du bliver en del af et fællesskab, der varetager
lærlingeuddannelse, efteruddannelse, lederuddannelse
og medarbejderudvikling.

Hvad koster det?
Kontingentet til Dansk Byggeri består af grundkontingent,
lønsumskontingent og kontingent til den eller de faglige sek-

22 L ønsumskontingent

til Dansk Byggeri og Malersektionen

er 0,435 % årligt af lønsum indtil 50 mio. kr.

tioner i Dansk Byggeri, man er medlem af Malersektionen.
22 Der

er et optagelsesgebyr på 3.000 kr. (men du får rabat

Der betales ikke lønsumskontingent af ejerløn.

på første års kontingent - rabatten er på 3.150 kr. )
22 Grundkontingent

til Dansk Byggeri og Malersektionen er

6.750 kr. årligt – for nye medlemmer dog kun 3.900 kr.
det første år

Det får du for kontingentet
Byggaranti - den bedst kendte byggegaranti
- Din markedsføring til dine private kunder
Byggaranti blev lanceret i 1993 og er siden blevet synliggjort
gennem konstant og omfattende markedsføring i både
trykte og elektroniske medier.
Målinger og undersøgelser viser at en meget stor del af de
private forbrugere kender Byggaranti og også efterspørger

MBK - Malerfagligt Behandlingskatalog
- Dit værktøj online
Malersektionen har en aftale med MBK, der giver dig adgang til MBK online, så du døgnet rundt kan benytte dig af
dette anerkendte værktøj i malerfaget

den, når de skal vælge ny håndværker.

Fagligt fællskab

Rabataftaler

- Faglig opdatering og nyhedsbreve

- Rabat på brændstof, kontorartikler, telefoni og meget

Du har et bagland som du kan støtte dig til og få rådgivning

andet

og hjælp til dine spørgsmål på det faglige, juridiske, tekni-

Du får adgang til en lang række rabataftaler, som du kan

ske eller miljømæssige område.

benytte efter behov og ønske - de kan alle ses her:
www.danskbyggeri.dk/rabat

Malersektionen varetager virksomhedernes interesse inden
for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling
og aftaleretslige forhold.

Forsikringer du kan stole på
- Dansk Byggeris forsikringsordning

Malersektionen varetager virksomhedernes arbejdsgiverpo-

Dansk Byggeri har en aftale med Byggeriets Forsikringsser-

litiske interesser i forhold til malerfagets specielle forhold.

vice, der tilbyder forsikringer, der er skræddersyet til bygge-

fx prislister, overenskomster og arbejdsmiljø.

riets virksomheder. Med den dækning håndværkere har
brug for til en favorabel pris.

Reklame på krak.dk

Til den nystartede malermester, som endnu ikke er forsik-

- Markedsføring for over 4.000 kr. årligt

ret, tilbyder selskabet desuden en helt specielt udviklet

Som medlem i Malersektionen, Dansk Byggeri, får du auto-

"startpakke". Startpakken er et meget enkelt og overskue-

matisk sat et Byggaranti-logo på din virksomheds profil på

ligt produkt til en særdeles attraktiv præmie. Startpakken

søgemaskinen krak.dk. Derudover har du som medlem ad-

dækker den nystartede virksomheds grundlæggende forsik-

gang til en tekst om din virksomhed og 6 søgeord som

ringsbehov, og et særdeles favorabelt tilbud på forsikring af

knyttes til din profil. Normalt vil dette koste over 4.000 kr

din første varebil.

årligt, men du får det med i dit medlemskab.

Se mere på www.bygfs.dk

Kontakt
Henrik Bau er konsulent for Malersektionen i Dansk Byggeri og står ud over den
daglige sekretariatsdrift for udviklingen og ledelsen af sektionens projekter,
samt at synliggøre sektionens interesser og synspunkter i fag- og dagpressen.
hba@danskbyggeri.dk
Telefon 72 16 01 62

Klik ind på
www.malersektionen.dk

Hvis du har ansatte
- Hjælp til alt i forbindelse med ansættelse / afskedigelse
og overenskomst mæssige spørgsmål
22 10.000

kr. pr. mæglingssag

22 300-600

kr. pr. svend på feriekortordning

Som medlem af Dansk Byggeri kan du få eventuelle tvister

Dansk Byggeri giver også likviditetsmæssige fordele, idet

og konflikter mellem dig og dine ansatte behandlet i det

du ikke skal betale feriepenge på forskud hver måned.

arbejdsretlige system.

Du beholder feriepengene indtil de skal udbetales til dine

Dansk Byggeri yder den nødvendige rådgivning og bistand

ansatte, det giver en besparelse på kassekreditten, der –

uden omkostninger for din virksomhed. Til sammenlig-

afhængigt af renteniveau – kan opgøres til mellem 300-

ning koster en typisk mæglingssag op til 10.000 kr., hvis

600 kr. pr. år pr. ansat med Dansk Byggeris feriekortord-

du køber den arbejdsretslige ekspertise hos en advokat.

ning.

Helt at undvære en advokat kan koste dyrt.
22 Op

til 50 øre/time pr. medarbejder

Med et medlemskab i Dansk Byggeri undgår du tiltrædelsesoverenskomster med fagforbundene. Fx skal du ikke
betale det særlige bidrag til Byggeriets Uddannelsesfonde
på op til 50 øre/time pr. medarbejder.
www.danskbyggeri.dk/overenskomster

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg
og byggeindustri. Med omkring 5.700 medlemmer spænder organisationen bredt
geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde
rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.
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