
Vi er til for dig
Vi har lokalkendskab
Vi tilbyder lederkurser

Vi holder dig i front
Vi har rekordlav ledighed
Det er os med visionerne
Nærhed og resultater



Dansk Formands Forening 

Vi holder dig i front
Dansk Formands Forening (DFF) blev grundlagt i 1899 og er en politisk 
uafhængig fagforening med hovedkontor i København. I kraft af en flad 
organisation med otte lokale afdelinger spredt ud over hele landet, er 
vi altid tæt på vores medlemmer. Vi kender dem, og lytter til dem, så vi 
hele tiden har en føling med, hvad der rører sig på arbejdspladserne. På 
den måde kan vi give dem den bedst mulige opbakning og støtte, når 
de har brug for det.

Dansk Formands Forening har overenskomst med:
Dansk Byggeri, Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening, Dansk Indu-
stri, og Kommunernes Landsforening. Vi er medlem af hovedorga-
nisationerne FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), FR (Fællesre-
præsentationen) og FF (Forhandlingsfællesskabet).

Hos os får du:

• Rådgivning ved løn- og kontraktforhandlinger
• Juridisk hjælp vedr. ansættelsesforhold
• Samarbejde med førende advokater og jurister
• Uddannelsestilbud
• Arbejdsløshedsforsikring
• Formandsbladet, website og nyhedsbreve
• Forsikringer og rabatter
• Lokale netværk og arrangementer med fagligt 

 og socialt indhold
• Gode pensionsordninger

Kontakt vores afdelinger:
 
Alle afdelingsformænd er erfarne ledere, der  
frivilligt yder en indsats for deres kolleger.

1: Nordjylland 50 51 61 51
2: Østjylland 50 51 61 52
3: Midt- og Vestjylland 50 51 61 53
4: Syd 50 51 61 55
5: Bornholm 50 51 61 56
6: Lolland-Falster 50 51 61 50
7: Sjælland 50 51 61 61

Formand, Kim Bøje og faglig konsulent, Joy Amandus Andersen Medlem af DFF, Micha Aagesen og formand Kim Bøje



”DFF er og vedbliver at være den 
foretrukne faglige organisation i 
handlekraftig udvikling, der med 
medlemmerne i centrum yder 
den bedste service med høj 
faglig kompetence.”

Medlem af DFF, Micha Aagesen og formand Kim Bøje



SITECH DANMARK A/S 

TEL: 7025 4414 
www.SITECH.dk

TEKNOLOGI TIL 
ENTREPRENØREN

ARBEJD SMART
MED TRIMBLE TEKNOLOGI

• Trimble SPS986 GNSS-smartantenne med tiltkompensation
• Fuld kontrol over hældningen
• Nøjagtighedsmåling på ufremkommelige steder
• Intuitiv Siteworks- software - brugervenligt interface
• Lynhurtig håndtering af korrektionsdata
• Effektive og præcise volumenmålinger

Få en snak med SITECH om dine muligheder

 Sikker og hurtig opmåling. Effektiv afsætning

APP & HJEMMESIDE
Vi arbejder hele tiden på at gøre hverdagen 
nemmere for dig som kunde i GSV, ved at øge 
dine selvbetjeningsmuligheder. På denne måde 
sker tingene, når det passer DIG - døgnet rundt.

SCAN MATERIEL
Vi har mærket alt vores materiel, så du nu kan 
scanne materiellet og via vores APP finde info, 
afmelde eller fejlmelde.

ONLINERABAT
Ekstra fordele ved at bruge GSV online - da der 
vil være onlinerabat på udvalgte produkter i APP 
og på web.

KUN ET LOGIN
Samme login til APP og web, så du kan bruge 
den enhed, der passer dig bedst.

ALTID ONLINE
Du kan booke, afmelde og få overblik over dit 
lejet materiel, når det passer ind i dine planer 
- hele døgnet.

GSV
...altid online

APP & HJEMMESIDE
Vi arbejder hele tiden på at gøre hverdagen 
nemmere for dig som kunde i GSV, ved at øge 
dine selvbetjeningsmuligheder. På denne måde 
sker tingene, når det passer DIG - døgnet rundt.

SCAN MATERIEL
Vi har mærket alt vores materiel, så du nu kan 
scanne materiellet og via vores APP finde info, 
afmelde eller fejlmelde.

ONLINERABAT
Ekstra fordele ved at bruge GSV online - da der 
vil være onlinerabat på udvalgte produkter i APP 
og på web.

KUN ET LOGIN
Samme login til APP og web, så du kan bruge 
den enhed, der passer dig bedst.

ALTID ONLINE
Du kan booke, afmelde og få overblik over dit 
lejet materiel, når det passer ind i dine planer 
- hele døgnet.

GSV
...altid online

APP & HJEMMESIDE
Vi arbejder hele tiden på at gøre hverdagen 
nemmere for dig som kunde i GSV, ved at øge 
dine selvbetjeningsmuligheder. På denne måde 
sker tingene, når det passer DIG - døgnet rundt.

SCAN MATERIEL
Vi har mærket alt vores materiel, så du nu kan 
scanne materiellet og via vores APP finde info, 
afmelde eller fejlmelde.

ONLINERABAT
Ekstra fordele ved at bruge GSV online - da der 
vil være onlinerabat på udvalgte produkter i APP 
og på web.

KUN ET LOGIN
Samme login til APP og web, så du kan bruge 
den enhed, der passer dig bedst.

ALTID ONLINE
Du kan booke, afmelde og få overblik over dit 
lejet materiel, når det passer ind i dine planer 
- hele døgnet.

GSV
...altid online



Vi tilbyder en række fordele, bl.a. medlemskab 
af en af Danmarks bedste a-kasser samt forsik-
ringer og pensionsordninger på meget attrakti-
ve vilkår.

Akademikernes Ambitiøse A-kasse
AKA er fagligt afgrænset og optager primært aka-
demikere, ingeniører, maskinmestre, medlemmer 
af Dansk Formands Forening og andre med en tek-
nisk-naturvidenskabelig uddannelse. AKAs medlem-
mer tæller både lønmodtagere og selvstændige – og 
er altid parat med professionel rådgivning, døgnet 
rundt.

Tjenestemændenes Forsikring  
Billige og attraktive forsikringer til medlemmer af 
DFF. Du kan f.eks. få en indboforsikring, hvor der 
ikke er nogen selvrisiko, hvis din cykel bliver stjålet. 
Vores ulykkesforsikring dækker alle døgnets 24 ti-
mer og koster det samme, uanset hvilket job du har.

Langvarigt samarbejde med PFA Pension
DFFs pensionssamarbejde med PFA tager udgangs-
punkt i medlemmernes behov og ansættelsesfor-
hold. Alle medlemmer af DFF har mulighed for at 
få en pensionsordning og en række forsikringer via 
samarbejdet med PFA. Vi vil gerne sikre, at du og din 
familie hurtigt kan få behandling, hvis du kommer til 

skade eller bliver syg. Du har derfor mulighed for at 
tilkøbe PFA Helbredssikring, som sikrer dig behand-
ling på privathospitaler, -klinikker eller hos en spe-
ciallæge. Den kan også hjælpe dig med alt fra psyko-
log til kiropraktor, operation og genoptræning.

Forbrugsforeningen – Danmarks største 
indkøbsforening
Forbrugsforeningen har 275.000 kortholdere for-
delt på 200.000 medlemsfamilier – dette gør dem 
til Danmarks største indenlandske betalingskort i de 
tilknyttede forretninger, næst efter Dankortet. DFFs 
medlemmer kan blive optaget i Forbrugsforeningen, 
hvor der ydes store rabatter i forretninger over hele 
landet.

Forsikringer og a-kasse 
Fordelagtige medlemskaber

Faglig konsulent Joy Amandus Andersen 
og sekretær Anette Sommur

Formand for DFF, Kim Bøje



info@dc-supply.dk
www.dc-supply.dk
Virkelyst 8 · DK-9400 Nørresundby +45 70 23 13 80 

CONTAINERE TIL ALT
TOMME CONTAINERE · SPECIAL-CONTAINERE · CONTAINER-MODULER · LÅSE & TILBEHØR

20 FODS 
ISOLERET CONTAINER:

HÆNGSELSSIKRING

20 FODS 
ISOLERET CONTAINER:

Godkendt lås (Flexlock) + kr. 2.750,-
Elpakke (1 kombirelæ, 1 afbryder, 2 armaturer) + kr. 4.500,-

Kr. 
29.500,-

ab lager Nørresundby

Er din containerlås 
blevet for sikker?
Oplever du, at indbrudstyvene forbigår den 
sikre lås og skærer hængslerne over i ste-
det – for at kunne afmontere hele container- 
døren? Så kig på DC-Supply’s nyudviklede 
hængselssikringer til containere!

NYHED! HÆNGSELSSIKRING

Nyudvikl
ede besl

ag

til sikr
ing af 

containe
rhængsle

r

grade 5-godkendelse

Vi fører flere låse med
Priser fra kr. 2.750,-
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Poul Wagner Nielsen har været medlem af Dansk 
Formands Forening i mere end 20 år. 

- Jeg er oprindeligt udlært murer og arbejdede som 
murer hos daværende Højgaard & Schultz. Da jeg en 
dag blev spurgt, om jeg kunne være interesseret i at 
blive arbejdende formand, svarede jeg, at jeg gerne 
ville være rigtig formand. Det blev jeg, og jeg tror 
egentlig, at det var min chef, der mente, at det ville 
være en god idé at melde mig ind i Dansk Formands 
Forening. For mig var det da også helt naturligt 
at være organiseret i den fagforening, som har 
overenskomsten, fastslår Poul Wagner Nielsen, der 
er 64 år og arbejder som projektleder hos JORTON 
i Aalborg.

Årelang erfaring fra byggebranchen
Han var byggeleder og formand i hos MT Højgaard i 
16 år, hvorefter han blev formand i murerfirmaet Egon 
Christensen i Aalborg. Herefter blev det til næsten 
tre år hos Bagterp Murerforretning i Hjørring, inden 
han fik muligheden for at komme til JORTON, som 
han ikke tøver med at kalde det bedste firma, han 
nogensinde har arbejdet i.

- Der er bare en helt særlig ånd i JORTON.
Medarbejderne arbejder rigtigt godt sammen, fordi 
der er en god ånd, og fordi de føler sig værdsat. 
Det er en fornøjelse, smiler Poul Wagner Nielsen, der 
ikke et sekund har fortrudt, at han valgte JORTON 
fremfor efterlønnen.

Altid Dansk Formandsforening i ryggen
- Hos MT Højgaard var jeg kollega med Dansk 
Formands Forenings landsformand, Kim Bøje 
Madsen, og Kim har hjulpet mig i nogle faglige 
spørgsmål igennem årene. Kim har været rigtigt god, 
dels fordi han har stor fagretlig indsigt, og dels fordi 
han selv har stået ude på byggepladsen. Han ved 
præcis, hvad det handler om, afslutter Poul Wagner 
Nielsen. 

Formandens naturlige fagforening 
Fordelagtige medlemskaber

”For mig var det da 
også helt naturligt at 
være organiseret i den 
fagforening, som har 
overenskomsten.”

Poul Wagner Nielsen, medlem af Dansk Formands Forening
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MASKINER DER HJÆLPER DIN 
VIRKSOMHED

BOBCAT LØSER OPGAVEN I DYBDEN OG I HØJDEN
Bobcat har udviklet maskiner, der matcher kundernes behov i mere end 60 år. Dette gør, at du som kunde får en alsidig medarbejder, uanset om 
det er en minigraver, en "Bobcat" eller en teleskoplæsser. Redskaberne er det, der gør forskellen, og med mere end 100+ redskaber er vi med på 
næsten alle opgaver. Udviklingen stopper ikke her, vi fortsætter med at tilpasse os dit behov.

MED DEN NYE R-SERIE MINIGRAVER FRA 2 TIL 4 TONS, FÅR DU:

• 

• Extremt høj førerkomfort og udsyn

• En stabilitet og balance, der er unik i disse maskiner

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION!

Bobcat is a Doosan Company. Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering, proudly serving customers and communities for more than a century. Bobcat and the Bobcat logo are 
registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries. © 2019 Bobcat Company. All Rights Reserved.

Telefon:

www.nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery_DKC071089_220x305.indd   1Nellemann Machinery_DKC071089_220x305.indd   1 17-11-2020   11:26:5017-11-2020   11:26:50
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En arbejdsplads med højt til loftet
pankas.dk  |  +45 45 65 03 00  |  info@pankas.dk

80-90 forhindringer i timen
Kontakt os i dag
Tlf.: 97 87 20 00  · www.cmn.dk

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Forsikringer, 
der passer til dig
Dansk Formands Forening og TJM Forsikring 
samarbejder om at tilbyde Dansk Formands 
Forenings medlemmer de bedste forsikringer  
til superskarpe priser.

Tjek, hvad du kan spare, på tjm-forsikring.dk/dff Spar  
penge  

– start i dag!



Thomas Højriis Gaarde er formand ved Vejdrift 
Syd, som har adresse i Nibe og dækker et kæmpe 
område i den sydlige del af Aalborg Kommune. 
Desuden er han af 12 formandskolleger valgt 
som tillidsmand til at varetage deres interesser, 
sammen med DFF, i forhold til arbejdsgiveren.

- Da jeg som bare 27-årig blev formand ved Aalborg 
Kommune, lyttede jeg selvfølgelig til mine ældre 
kolleger, som alle var medlemmer hos Dansk 
Formands Forening (DFF). Og det er jeg glad for 
i dag, for det er jo DFF, der har overenskomsten 
og forhandlingsretten på vores område. I det 
kommunale system er der en ret fast lønstruktur, så 
i princippet er der ikke så meget at forhandle om, 
men som tillidsmand kan jeg selvfølgelig kun stille 
op for de medarbejdere, der er medlemmer af DFF, 
understreger Thomas Højriis Gaarde.

Anlægsstruktør og kloakmester
Han er egentlig udlært anlægsstruktør og blev ansat 
i kommunen allerede som 17-årig. Han har siden 
desuden uddannet sig til kloakmester, og bortset fra 
et par år i en privat virksomhed, har han arbejdet hos 
Aalborg Kommune så længe, at han næste år kan 
fejre 25-års jubilæum.

Aalborg Kommune er delt op i 10 planområder, hvoraf 
Vejdrift Syd driver de fire. Her omfatter opgaverne 
alt dagligt vedligehold af fortove, grøfter, udbedring 
af driftsskader.

- Vi forvalter jo borgernes penge og skal sørge 
for, at de får så meget service som muligt for 
skattekronerne. Og vi kan konstatere, at borgerne 
er meget opmærksomme, hvis der er forhold, 
som trænger til at blive rettet op. Vi får således 
mellem 1200 og 1300 henvendelser om året i vores 
borgertip-system. Vi reagerer selvfølgelig på alle 
henvendelser, og mange af dem kræver, at vi er ude 
for at kigge på forholdene, så borgerhenvendelser 
fylder rigtigt meget i vores hverdag, siger Thomas 
Højriis Gaarde, der af medlemmerne i Nordjylland, 
er valgt som bestyrelsesmedlem i Dansk Formands 
Forenings Nordjyllands Afdeling.

Vi forhandler på dine vegne
DFF har forhandlingsretten

”Jeg lyttede selvfølgelig til 
mine ældre kolleger, som alle 
var medlemmer hos Dansk 
Formands Forening. Og det er 
jeg glad for i dag, for det er jo 
DFF, der har overenskomsten 
og forhandlingsretten på vores 
område.”

Thomas Højriis Gaarde, medlem af Dansk Formands Forening



DANMARKS STØRSTE 
ARBEJDENDE FAGMESSE 
E&H er hele branchens faglige og personlige 
mødested, hvor du møder dine leverandører  
i jordhøjde.

Læs mere på eh21.dk

Søg på 
Entreprenør & Håndværk
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HAKIs Længdebjælke LBL 3050HAKIs Længdebjælke LBL 3050
          vægt 12,3 kg          vægt 12,3 kg
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Peab Asfalt har pr. 1. april 2020 overtaget YIT i 
Danmark. Der er KUN navnet til forskel.   
Vi varetager fortsat alle opgaver inden for produktion og ud-
lægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver 
med bl.a. broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger vi 
samlet ca. 300 medarbejdere. Peab Asfalt i Danmark er en del 
af den svenske Peab koncern med ca. 17.000 ansatte.

peabasfalt.dk

eller kontakt vores 
hovedkontor:  

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1
8600 Silkeborg
Telefon 8722 1500 
info@peabasfalt.dk
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- scan koden og 
se efter ledige 
jobs i øjeblikket

Udvikling og fastholdelse af vores høje kvalitet og kerneværdier 
kræver gode folk og kompetente medarbejdere. Kunne det være dig? 

Specialister
i asfalt

Vores kerneværdier
har skabt den unikke Peab-ånd, som ligger i ønsket om at være : 
Jordnære, Udviklende, Personlige, Pålidelige (JUPP)



Enneagrammet! 
Kurser, der holder dig i front
Dansk Formands Forening bruger Michael Groser som underviser på vores 
kommunale kurser. Michaels foredrag og workshops er altid bygget op omkring 
persontype-værktøjet, Enneagrammet. I en kombination af anerkendte, let 
tilgængelige modeller og aktiviteter, som i høj grad involverer deltagerne – 
samt masser af humor. Tillige trænes i konkrete kompetencer og værktøjer, 
som omhandler f.eks. kommunikation, lederskab, samarbejde, feedback eller 
konfliktforebyggelse, etc.

Måske er den nemmeste måde at forstå Enneagrammet på, at opfatte det som et 
Kraks-kort eller en GPS over medarbejder udvikling. Enneagrammet stikker ruten 
for hvad den enkelte skal gøre for at udvikle den bedste udgave af sig selv – 
samtidig med at det udstikker gode råd til ”de andre” om hvorledes man tilgår 
hinanden, hvis man ønsker det optimale samarbejde. Uanset om du skal udvikle 
ledere eller medarbejdere – eller begge dele – er Enneagrammet din ven både 
på kort og lang bane.

Michaels speciale er, med persontype-værktøjet Enneagrammet som fundament, 
at skabe endnu mere inspirerende ledere samt motiverede og effektive 
medarbejdere. Bedre samarbejde og øget trivsel har en dokumenteret positiv 
afsmitning på effektivitet, produktivitet, service og indtjening i enhver virksomhed, 
hvor mennesker er omdrejningspunktet. Ud over mere end et halvt århundrede i 
livets skole, har Michael mere end 20 års ledelses- og salgserfaring som ejer og 
leder af en mellemstor IT-virksomhed, inden han for mere end 15 år siden, gik 
helhjertet efter sin brændende passion; at hjælpe flest mulige mennesker med at 
blive den bedste udgave af en selv – hvad enten det er som leder, medarbejder, 
far, mor eller kæreste, etc.

”Alle foredrag og 
workshops giver et 
‘med-det-samme’ ud-
bytte, dvs. noget, som 
forbedrer hverdagen 
allerede fra i morgen.”

Michael Groser, underviser og coach



• Løftekapacitet op til 400 kg.
• Egenvægt fra 20 kg.
• Let og enkel montering. 
• Kranen kan flyttes uden brug af værktøj. 

Vores Knap-on kraner optager meget lidt plads, når kranen ikke 
er i brug. Knap-on kraner kan fås med tilslutningerne 12VDC, 
24VDC og 220VAC. Alle Knap-on kraner kan bygges på special- 
mål og tilpasses de fleste biler. 

Specialist indenfor løfte- og håndteringsudstyr

Tolstrup Byvej 7   •   9600 Aars   •   Tlf.: 98 66 92 69   •   asp@asp-produkt.dk   •   www.asp-produkt.dk

• Til krævende og porøse betonfliser. 
• Højt flow op til 900 L/min. 
• Med indbygget rotor. 
• Løftekapacitet op til 2000 kg. 
• Olieflow, min. – 20L/min. 
• Let montering uden brug af værktøj.
• Mulighed for løft af mange typer belægning, med 

udskiftelig adapterplade. 
• Let at servicere og vedligeholde.  

• Justering i bredde fra 55 cm til 200 cm. 
• Kan bruges til afretning af stabilt grus. 
• Kan monters på gravemaskine fra 1,5T til 5,0T. 
• Elektrisk styring, til regulering af faldudlægger. 

Udskifteligt skovlfæste, så den kan benyttes på flere forskel-
lige maskiner. Let og enkel montering, samt brugervenlig. 
Kan benyttes på både beton- og granitkantsten. 

Vi har igennem de sidste 27 år hjulpet en masse kunder med 
forskellige typer af løfte- og håndteringsopgaver til mange 
forskellige brancher. 
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For en tryg og 
sikker arbejdsdag
info@beaconsecurity.dk
+45 53 777 939
www.beaconsecurity.dk

Adgangskontrol, tilsyn og
sikring af din byggeplads mod:
• vandskade
• brand
• hærværk
• indbrud
• tyveri

”Jeg har brugt Dansk 
Formands Forening, ved 
bl.a. overenskomstfor-
handlinger og lønfor-
handlinger – og oplever, 
at DFF følger branchens 
udvikling rigtig godt.”

Micha Aagesen, medlem af Dansk Formands Forening
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er i brug. Knap-on kraner kan fås med tilslutningerne 12VDC, 
24VDC og 220VAC. Alle Knap-on kraner kan bygges på special- 
mål og tilpasses de fleste biler. 

Specialist indenfor løfte- og håndteringsudstyr

Tolstrup Byvej 7   •   9600 Aars   •   Tlf.: 98 66 92 69   •   asp@asp-produkt.dk   •   www.asp-produkt.dk
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• Justering i bredde fra 55 cm til 200 cm. 
• Kan bruges til afretning af stabilt grus. 
• Kan monters på gravemaskine fra 1,5T til 5,0T. 
• Elektrisk styring, til regulering af faldudlægger. 

Udskifteligt skovlfæste, så den kan benyttes på flere forskel-
lige maskiner. Let og enkel montering, samt brugervenlig. 
Kan benyttes på både beton- og granitkantsten. 

Vi har igennem de sidste 27 år hjulpet en masse kunder med 
forskellige typer af løfte- og håndteringsopgaver til mange 
forskellige brancher. 

ASP
PRODUKT-
UDVIKLING

Elektrisk Knap-on kraner  

Hydraulisk vakuumløfter

Specialudviklinger af løfte- og 
håndteringsudstyr

Sandafretter til fortov

ASP Produktudvikling_DKC071093_220x305.indd   1ASP Produktudvikling_DKC071093_220x305.indd   1 17-11-2020   11:30:2917-11-2020   11:30:29



 
 

Dansk Formands Forening
Solrød Center 57, 1.
2680 Solrød Strand

T: 32 96 56 22
E: dff@danskformand.dk
W: www.danskformand.dk

• 
15

41
5 

• 
w

w
w

.js
d

an
m

ar
k.

d
k

 


