
Tømrermesterforeningen for Holbæk og omegn 
 
Uddrag fra foreningsprotokoller   
 
Medlemsmøde på Hotel Postgården onsdag d. 6. juli 1938 kl. 5 eftermiddag. 
Møde dagsorden: bestyrelsen foreslår, at at timebetalingen fastsættes til  
kr. 1,85 fra 1. juli 1938 at regne forslaget vedtages af foreningsmedlemmerne. 
Kassereren udleverer feriebøger uden betaling, men feriemærkerne sælges af  
kassereren der fører regnskab over salget til mestrene, pris pr. mærke kr. 5,00  
7 tømrermestre deltager i mødet 
 
Næste punkt i foreningens virke 
Medlemsmøde Hotel Postgården 27. sept. 1938 kl. 1930 
Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til licitationsreglerne – at såfremt der er én eller 
flere bydende, der ikke er forpligtiget til at følge reguleringsreglerne af d.2/11-1936 
kan reguleringen udelades, fårfremt der blandt de bydende er flertal herfor. 
Tvivlsspørgsmål angående afgiftpligt ved licitations afholdelse ved ombygning af  
enkefru Schmidt´s ejendom Ahlgade 15 her fastlægges ved afstemning at 
tømrermester A.Chr. Pedersen er forpligtiget at bære 4% afgift til 
tømrermesterforeningen. 
Tømrermester  A.Chr.Pedersen nægtede at underskrive protokollen.  
Mødet slut kl. 23.00 
 
Medlemsmøde d. 28 dec.1938 kl. 15.30 på hotel Postgården 
Dagsorden er kaffebord – valg af 2 skuemestre og 2 suppleanter til svendeprøve 
kommissionen – fortolkning af priskuranten – afgiftspørgsmål . 
Til skuemester valgtes Laurits Andreasen og Erik Eriksen  
Til suppleanter ved svendeprøve kommissionen valgtes Valdemar Rasmussen og  
Karl Andreasen. 
Alle medlemmer deltog i gennemgang af priskurrenten. 
Tømrermester E. Eriksen fritages for afgift i dette foreliggende tilfælde, det blev   
vedtaget at tømrermester Chr.Jensen  skal betale afgift i dette tilfælde. 
 
Det vedages at skrive til Landhåndværkerforeningen og til Københavns Tømrerlaug 
Angående den fælles anmelderpligt. 
Foreningen vedtog også, at alt snedkerarbejde skal anmeldes, endvidere ønskede  
foreningen optagelse i telefonbogen- 
 
 
 
 



27 januar 1939 medlemsmøde på Hotel Postgården 
 
Tømrermester Harald Jørgensen optages som medlem med tilslutning af alle 
medlemmer – der betales indskud kr. 100,00 til Tømrermesterforeningen for Holbæk 
og omegn. Til centralforeningen og hjælpefond betales gældende indskud ca. 30 kr. 
Som næste punkt vælges representant til foreningen af bygningshåndværkere på  
Sjællands generalforsamling – foreningsformanden vælges til at være deltager, 
medlemmerne drøftede herefter om der var forslag til samarbejdsanliggender til  
Anmelderforeningen for Københavns Tømrerlaug og Bygningshåndværkere for 
Sjælland .  
Iflg. Skrivelse fra Centralforeningen d.16 jan. Hvor punktet varetages derfra.  
7 mødedeltagere: 
J.Weber - Erik Eriksen  - Laurits Andreasen – K-Andreasen – Alfred Pedersen-
Valdemar Rasmussen- Harald Jørgensen- G.Jørgensen – Chr. Jensen 
 
Året 39 – Generalforsamling blev afholdt på Hotel Isefjord 26/2 med en 13 punkts  
dagsorden punkt 3 –indkomne forslag:  
 
A: Afgift af udbetalt løn bortfalder – fastlagt til 1/7- 39 
B: Regulering af tilbudsarbejde regulering fastholdes, når der er 3 eller færre der  
afgiver tilbud  
Punkt 13: eventuelt: her vedtages en udflugt til København d. 11/3-1939 
10 Tømremestre underskriver protokollen. 
 
d.23/3-1939 medlemsmøde på Hotel Postgården kl. 19.30 
Dagsorden fra bestyrelsen- formanden afgiver sin beretning fra deltagelse i 
Foreningen for Bygningshåndværkere på Sjællands generalforsamling – 
”ingen punkter nævnt”  
Holbæk Erhvervsråd ansøger tilskud – det fastlægges at yde et årligt tilskud på 
300,- gældende for en 2 års periode. Bestyrelsen foreslår murermesterforeningen 
at der holdes ferie fra 1 til 6 juli 1939. 
Timelønnen fastsættes til kr.1,90 fra 1 april 39. Fremmødte 8 tømrermestre. 
20/6 medlemsmøde på Hoterl Postgården 
Dagsorden indeholder bestyrelsesforslag: At representanter der deltager i Central- 
foreningens Generalforsamling i Aalborg d.27 og 28 juni bemyndiges til at frem- 
føre forslag-at Holbæk er vært ved næste års centralforenings generalforsamling. 
 
Tømrermester Hans Christensen Diget 6 søger optagelse. 
Vedtages med alle stemmer og gældende indskud indbetales – i mødet deltog 
7 medlemmer. 
d. 5/12 medlemsmøde hvor timebetaling fastsættes til kr. 1,95 fra 10/11- 1939 



ved 5 medlemmer. 
6/2-40 medlemsmøde timelønnen fastsættes til kr. 2,10 
Foreningsgeneralforsamling afholdes d.17/2 kl- 16,00 
 
d.17/2-1940 Generalforsamling afholdes på Hotel Postgården med en 13 punkter. 
Dagsorden pkt.13 indkomne forslag betaling af ½% af udbetalt arbejdsløn som 
afgift til foreningsarbejde – vedtaget – øvrige punkter med valg godkendt og genvalg. 
Ved pkt. 13 eventuelt, her fremlagde tømrerm. A. Chr.Pedersen nyheden om et tiltag 
”lotteri om sommerhus” ifm. indsamling til Finland – tømrermesterforeningen vedtog 
at denne vil afholde arbejdslønnen for tømrer og snedkerarbejdet ved  
opførelsen, og medlemmerne vedtog enstemmigt at bemyndige bestyrelsen til  
udarbejdelse af en støttefond – 9 medlemmer deltog. 
 
24/4-1940 Medlemsmøde på Hotel Postgården kl. 16.30 
Dagsorden: Forslag fra Centralforeningen angående dyrtidstillæg for lærlinge 
når resultatet af forhandlinger foreligger fra Centralforeningen, skal alle medlemmer 
modtage et tryk, også af gældende lærlingeløn. 
Svendeprøvekommisionen fremlagde forslag til afholdelse af Tømrerdag – 
foreningen støttede forslaget, og dagen blev afholdt på Holbæk Rådhus 1 maj. 
Under eventuelt: Tømrermester A. Chr.Pedersen gjorde opmærksom på – de leverede 
Gulvbrædder til det sociale boligbyggeri på Nørreled og Kløvermarksvej ikke er i 
god kvalitet som normalt anvendes i byen. Foreningsformanden redegjorde 
bestyrelsen og tømmerhandleren havde besigtiget gulvene, og aftalte at foretage en 
besigtigelse igen efter nogen tid. 
Deltog 9 medlemmer 
 
21/5.-1940 Medlemsmøde –dagsorden- forslag til fremlæggelse på Central- 
foreningens Generalforsamling i Holbæk d. 4 og 5. juni 1940 
A: det indstilles til Centralforeningen, at når der sker lønregulering udsendes 
Dette hver gang til alle lokalforeninger i et antal svarende til medlemsantal. 
B:At gældende voldgiftkendelser samles i en bog for bedre overskuelighed. 
C: Bestyrelsen stilles frit med hensyn til Centralforeningsgeneralforsamling  
Placering i Holbæk eller andet passende sted af hensyn til de indtrufne omstændig-
heder- 
J-Weber –G.Jørgensen – Chr. Jensen – Harald Jørgensen –Valdemar Rasmussen 
 
4/10-1940 Medlemsmøde Hotel Postgården  
Dagsorden 1: skal Tømrermesterforeningen deltage i den varmetekniske udstilling- 
Det vedtages at Tømrermesterforenigen skal deltage, og tømrerm. Harald Jørgensen  
Arrangerer udstillingen. 
2: Hjælpefond- det vedtages at Hjælpefonden hviler sålænge nuværende forhold varer 



3: Timebetaling – fastsættes til kr 2,20 
4: Eventuelt – formanden redegjorde for sagen om afgiften fra Tømrerm.  
Robert Pedersen Bjergby- der foretages ikke yderligere   
 
Foreningen indmelder sig Landsforeningen til  arbejdsløshedens bekæmpelse med  
et årligt kontingent kr. 25,00 
tiltrådt 11 medlemmer. 
 
 
30.11.40 Medlemsmøde Hotel Postgården kl. 17.00 
Dagsorden – meddelelsen angående arbejde i Hamburg- skrivelsen udsendt fra 
Centralforeningen af Tømrermestre i Danmark angående danske firmaers deltagelse 
i arbejde i Hamborg.   
Skrivelsen tages til efterretning – er der interreserede medlemmer kan henvendelse 
ske til formanden inden d. 2/12.-40 – 9 medlemmer fremmødt 
 
27.01.41 Medlemsmøde Hotel Postgården kl. 10,00 
Dagsorden 1: Valg af repræsentanter til Foreningen for Bygningshåndværkere på  
Sjællands Generalforsamling d. 22 februar – formanden blev valgt. 
Pkt. 2 forslag der ønskes behandlet på ovennævnte – Holbæk Tømrermesterforening  
Foreslår, at der stilles fornødne pengemidler til disposition for en rejseinspektør, der  
Skal søge at få alle foreninger på Sjælland meldt ind i foreningen for bygningshånd- 
Værkere.  
Pkt. 3 Tilskud til Holbæk Erhvervsråd – det vedtaget at yde 200,00 kr. årligt i 2 år. 
Pkt. 4 Bestyrelsen foreslår at der fremstilles ensartet ugesedler som det fremviste  
Eksemplar- 
Det vedtages at Chr. J. Weber og Eriksen udarbejder ugesedlen og foreningen lader 
dem trykke i fornødent omfang. 
Pkt. 5 Fastsættekse af foreningens Generalforsamling, samt forslag til dagsorden 
Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 15/2 kl. 16,00  
Tiltrådt af 8 medlemmer. 
 
5/2.-1941 afholdtes Generalforsamling på Hotel Isefjord 
Dagsorden med 16 punkter, hvorunder regnskab – det vedtages at der fremover 
betales den ekstra afgift til ulykesforsikring af mestre der udfører arbejde på  
Kaserneetablisementer m.v.  
Det vedtages at skrive til tømrerm. K.N. Nielsen om en nærmere forklaring angående 
Licitationssummen til Sander Jensen’s gård Merløse, og herefter gennemgang af  
øvrige.punkter. Genralforsamlingen afsluttes med spisning. 
Deltagere: J. Weber – Alfred Pedersen- Chr. Jensen – K. Andreasen – Laur. 
Andreasen 



Erik Eriksen- Alfred Pedersen-Harald Jørgensen – V. Rasmussen- H.Christensen 
 
13/3-41 Medlemsmøde Hotel Postgården 
dagsorden: 

1- Beretning fra Bygningshåndværkerne på Sjællands generalforsamling d.22/2 
2-Hjælpefonden-udkast til love drøftes, det vedtages at bestyrelsen udarbejder   
    udkast. 
3- timeløn fra 1/3-fastlægges til kr. 2,35 
4- tømrermester A. Chr. Pedersen henstiller til foreningens medlemmer at give  
møde ved arbejdsgivernes ekstraordinære generalforsamling d. 21/3.- 1941  
fremmødte 6 tømrermestre. 
 
I årets videre forløb med enkelte tiltag – som annulering af afgift fra byens 
Tømmerhandlere, optagelse af tømrerm. Laurits Rasmussen d. 11/2-42 
 
Medlemsmøde d.28/10.- 1942 optages tømrermester Hans Holst som medlem 
Med tilslutning af 9 tømrermestre. 
 
Året 1943 indledes foreningsmæssigt med generalforsamling d.13 feb. 
Og ved medlemsmøde d. 16/3 vedtages at for gennemførelse af et arbejde 
Ophører hver lørdag kl.13.oo at regne fra 1. april 1943 til okt. 1943 
svende og fagforening skal have meddelelse herom  
 
12/1.-1944 afholdes medlemsmøde med dagsorden 
avancebestemmelser for tømrerarbejde – medlemmerne blev bekendtgjort: 
At prisdirektoratets bestemmelser skal overholdes. 
Regninger der er udskrevet efter 16 dec.1943 skal være i overensstemmelse   
med cirkulæret, selvom arbejset er udført før nævnte dato. 
Fremmødte 11 medlemmer. 
 
d.16/6-44 afholdes generalforsamling på Hotel Strandparken  
optagelse af nyt medlem E. Vinsskov Rasmussen- fremlæggelse af regnskab for 
1943 blev godkendt og timelønnen fastsat til kr. 2,55 
 
15/12. 1944 Torskegilde og medlemsmøde med dagsorden – fremlæggelse af 
nye foreningslove – under eventuelt fremførte Laurits Rasmussen og  
Laurits Andreasen spørgsmålet vedr. pligt til at give akkord. 
Spørgsmålet gav megen debat, men uden beslutning 
Deltagelse af 12 medlemmer. 
 
 



17/2-45  afholdes Generalforsamling på Hotel Isefjord  - dagsorden  
pkt.1 I formandens fravær aflagde V. Rasmussen beretning  
pkt.2 Bestyrelsen forslår at medlemmerne d. 1/1-45 indbetalte 1% af 
udbetaling. 
Godkendt ved 7 stemmer, og herefter gennemgang af øvrige punkter. 
Medlemsdeltagelse: V. Rasmussen – Laur. Rasmussen – Chr. Jensen . 
H. Christensen - Harald Jørgensen -Alfred Pedersen-Hans Holst- 
E. Vinskov Rasmussen-Erik Eriksen-Karl Andreasen-Laur. Andreasen- 
 
 
23 april 45 bestyrelsesmøde, og her var indbudt tømrersvendenes bestyrelse 
Til en forhandling om arbejdsdeling p.g.a. den værende materialemangel. 
Tømrermestrenes forslag er week-end fra lørdag kl. 12.00 og øvrige timer 
fordelt over ugedagene – svendene ønskede hele dage!  
 
15/11. - 1945 medlemsmøde på hotel Postgården  
Dagsorden- optagelse af 2 nye medlemmer 
Tømrerm. Hugo Torup og Børge Hansen- blev optaget som firma. 
Fremmøde 10 tømrermestre. 
 
31/1- 1946 medlemsmøde på Hotel Postgården 
Dagsorden pkt.1. optagelse af nyt medlem – Poul Hansen  
Pkt. 2 forslag der ønskes behandlet på bygningshåndværkernes general- 
Forsamling d. 26/2. Der protesteres kraftigt over at tømmerhandlerne 
Ikke vil give de sædvanlige 4% på tømmer 
Pkt.3 fastsættelse af dato f. generalforsamling – fastsættes til 23. feb. 
Foreningen har i året afholdt 4 medlemsmøder. 
 
26/2 Generalforsamling på Hotel Postgården dagsorden 19 pkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. formandsberetning – herunder et indlæg om Dansk frihedsbevægelse, og 

dennes indsats d. 5. maj - der var medvirkende til de gode horhold til de 
alierede. 

2. indkomne forslag- her fremførte Laur. Andreasen forslag at dagen for 
afholdelse af tegneprøver til svendestykket – en dag først i april mdr. og 
prøven udleveres på teknisk skole, som ved øvrige fag.  
Efter forsamlingens afslutning var der spisning sammen med murermestre.   
Med14 tømrermestres deltagelse. 
 
14/3 Ekstraordinær generalforsamling. 
-dagsorden: forslag fra bestyrelsen om ændring af licitationsreglerne og 
procent afgiften, forslaget blev fremlagt som følger  



 
12 tømrermestre deltog i generalforsamlingen 
 
10/4-46 Medlemsmøde omhandlende weekend ordning, lønsedler. 
Tilskud til Holbæk Erhvervsråd tilkendt kr. 250,00 
 
2/5-46 medlemsmøde – regulering af licitationer tilbud  
 
30/7- 1946 Ekstraordinær generalforsamling afholdt på hotel Postgården 
Dagsorden Ændring af lovene vedr. licitationsbestemmelserne iht.  
Lic. kommissionens beretning – det vedtages såfremt et medlem udbetaler 5% 
eller derover i arbejdsløn i anden by, fritages denne del for afgift. 
Pkt. 4- cykeldæk, modtaget skemaer udleveres til mestre der ønsker at søge. 
Årets skovtur blev fastlagt – Hillerød d.14 sept. kl. 13.00  
Fremmødte: Laurits Rasmussen- B. Hansen- F. Weber - H. Christensen-Hans 
Holst - Poul Hansen-Alfred Pedersen –Harald Jørgensen- V.Rasmussen 
 
11/10-46 Ekstraordinær Generalforsamling 
Dagsorden: Ændring af lovene iht. ny licitationsbestemmelser. 
Fastlæggelse af de vedtagne ændringer ved mødet d. 30/7 
Deltagelse –10 medlemmer 
Der afholdes medlemsmøde 4/11 og 12/11 vedr. priskurrent spørgsmål. 
 
27/1- 1947 Generalforsamling på hotel Isefjord  
dagsorden: 19 punkter og her fremhæves enkelte punkter. pkt. 13 indkomne 
forslag – skrivelse fra tømrermester Laurits Andersen, at såfremt der i 
sommeren 47 indføres weekend, og de 48 timer ugentligt bibeholdes . Det 
vedtages at arbejdstiden skal være iht. overenskomsten. Pkt. 8 Formandsløn 
fastsættes til 100 kr. pkt. 18 Det vedtages at søge samarbejde med  
Murermesterne om afholdelse af en fest d. 1. okt. I anledning af foreningens 
50 års bestående.  – med 12 medlemsdeltagere. 
 
Medlemsmøde afholdt d. 9 maj på Hotel Postgården 
Dagsorden 1: optagelse af nyt medlem tømrerm. Viggo Nielsen   

2. weekend det vedtages at der afholdes weekend fra lørdag kl-12 - gældende fra 
lørdag d. 17/5 og gælder fremadrettet, men kan opsiges af parterne med 3 mdr. 
varsel, de videre punkter omhandlende alm. foreningsdrift  
10.  Jubilæumsfest 50 ørs dagen- udvalget til afholdelse af festen vælges 
af bestyrelsen og Chr. Pedersen 
underskrives af J.Weber –V.Rasmussen- Viinskov Rasmussen .Poul Hansen 
Hans Holst – Erik Eriksen-H. Christensen – Viggo Nielsen- Harald J.  



Laurits Andreasen – Karl Andreasen-Laurits Rasmussen- Alfred Pedersen 
 
Bestyrelsesmøde d. 19 aug. 1947 kl. 17.00 
Det vedtages at afholde ekstraordinær generalforsamling d.27 aug.kl.19.30 
på hotel Postgården 
den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt med deltagelse af 
10 tømrermestre og godkendelse af den fremlagte dagsorden, der blandt 
andet indeholdt at der svares 3% afgift af udbetalt arbejdsløn fra 1/1- 1947 
og et medlemskontingent på kr. 100,00 pr. år og medlemmer der er fyldt 
70 år og været foreningsmedlem i 25 år fritages for kontingent. 
Foreningen afholder stor jubilæumsfest d. 6 okt. 1947 
50 år Holbæk Murermestre og Tømrermestre  
Der er udsendt indbydelse til foreningens medlemmer og til berørte  
organisationer leverandører til håndværket, og til folkevalgte byrødder 
på invitationen er skrevet Tvangsfri påklædning – selskabstøj ell. mørkt tøj 
og medbringe mærker til 40 gr. Smør eller magarine pr. deltager. 
Bordkort var udført med borddame indskrevet, samt memukort, 
3 snitter-klar suppe-kogt helleflynder-½ kylling- islagkage-kaffe og 
dertil kaffe øl og akvavit – madera Chateau la dome –Likør  
 
medlemsmøde 20 okt. 
Optagelse af nyt medlem, tømrerm. Ejner Nielsen optages enstemmigt iht. 
Gældende regler. Tømrerm. Ejner Nielsen og Viggo Nielsen har nu murer- 
arbejde i en virksomhed og i samme forening. 
6 medlemmer gav møde 
 
Generalforsamling lørdag d. 28/2-48 på hotel Postgården 
Afholdt iht. dagsorden 17 punkter, og undertekst spisning kl. 18.00 
Sammen med murermestrene og der skal afleveres mærker 10 g. smør. 
20 g. magarine, 20 g. franskbrød pr.kuvert. 
pkt. 1 form.beretning godkendt 
pkt. 2 regnskab fremlagt og godkendt 
pkt. 3 udkast til nye love fremlagt, det vedtages at udskrive dem til  
godkendelse på en generalforsamling o.s.v. 
med deltagelse af 14 medlemmer 
 
medlemsmøde 15/3-1948 
Optagelse af nyt medlem, Tømrerm. Frimann Nielsen optages iht. 
Vedtægterne. 
Deltagelse af 10 medlemmer. 
Og året gik videre 
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