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GPS understøttet gravesystem

www.sitech.dk • mail@sitech.dk • tel: 7025 4414

SITECH 

Trimble 3D GPS Lite 
NYHED!

Opret eget design
Linieføring / tværprofil
Kotevisning (z)via GPS
Remote support
Punktregistrering
Opgraderbar til fuld 3D

√

√
√
√
√
√

kr. 119.000,- 
             inkl. montage

Scan QR-koden og kom 
direkte ind på:
www.danskformand.dk
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leder
FIND ET NYT MEDLEM TIL DFF  

OG FÅ ET KVARTAL KONTINGENT  
EFTERGIVET 

Dansk Formands Forening har på et bestyrelses- 
møde vedtaget at prøve, om vi kan få vores kolle- 
ger ude på byggepladserne og i kommunerne 
indmeldt i DFF. 

Vi har samtidig besluttet, at også det nye medlem får et 
kvartals kontingent eftergivet, så der er noget at hente 
både for det nye medlem og vedkommende, der allerede 
er medlem af DFF. Det kan derfor siges at være en win win 
for begge parter.

Dansk Formands Forening er nu færdig med overens-
komsterne med KL. Overenskomsterne vil blive lagt på 
hjemmesiden, så snart vi har modtaget dem elektronisk.

Vi vil opfordre til at besøge Entreprenør & Håndværk '15 
i Herning.                                                                                                                       

Dansk Formands Forening har på et tidligere bestyrel-
sesmøde besluttet, at vi gerne vil deltage på Entreprenør & 
Håndværks messen i Herning. E&H 2015 er fra den 7. maj til 
og med den 9. maj. Maskinleverandørerne og MCH Messe-
center Herning byder velkommen til E&H - Danmarks stør-

ste arbejdende fagmesse for entreprenør- og anlægsbran-
chen. Vi vil selvfølgelig opfordre vores medlemmer til at 
tage deres kolleger med til Herning for samtidig at besøge 
os på vores stand U.1063, hvilket vil glæde os. Husk, der er 
tre år til, før du får chancen igen. Messen er åben alle dage 
fra kl. 9.00 - 17.00.

Se i øvrigt annoncen for messen her i Formandsbladet 
og på vores hjemmeside. 

På hjemmesiden www.EH15.dk  kan du printe gratis ad-
gangskort. Alle med relation til entreprenør- og anlægs-
branchen har gratis adgang på messen. Print dit adgangs-
kort til E&H hjemmefra og deltag i lodtrækning om en 
trailer til en værdi à kr. 78.000. Der kan du også se en udfør-
lig udstillerliste.

I februar og marts måned blev årsmøderne afviklet. Vi 
må desværre konstatere, at interessen for årsmøderne er 
stærkt svingende rundt om i landet. Men det blev alligevel 
nogle gode årsmøder, og der var stor spørgelyst. Der er re-
fereret til årsmøderne inde i bladet.

KIM BØJE MADSEN 
Landsformand

Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægs- 
virksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

Mød Dansk Formands Forening på Have & Landskabs messen 2015.
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Referat fra bestyrelsesmødet fredag 
den 20. februar 2015 på Prags Boule-
vard 45, 2300 København S.

Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til refera-
tet, fra Landsretsrådsmødet den 12. 
december 2014. Herefter blev refera-
tet godkendt og underskrevet.

Faglige forhold
Vi har en rigtig træls sag oppe i Nord-
sjælland igen, og det er resulteret i, 
at vores medlem er blevet bortvist. Vi 
mener dog, efter samråd med advoka-
terne, at have en god sag, og vi agter 
at gå i en voldgift i KL med sagen. Kim 
var oppe for at prøve at indgå et forlig, 
men kommunen var totalt afvisende. 
Vores medlem har været ansat i kom-
munen i 31 år, og der har aldrig væ-
ret problemer tidligere. Vi må afvente, 
hvorledes sagen ender.

Vi har haft en ekstern advokat til at 
vurdere en arbejdsskadesag, som er 

blevet afvist igen i ankestyrelsen. Des-
værre så kan sagen ikke bære videre, 
og Kim har derfor skriftligt orienteret 
vores medlem om dette. 

§ 2a sagen fra højesteret er sendt 
videre til EU. Vi har ikke hørt fra advo-
katen endnu. 

Så har vi indgået en aftale med 
Messecenter Herning om, at vi skal 
promovere og annoncere, mod at vi 
får en standplads på E&H messen. 
Den holdes fra den 7. maj til og med 
den 9. maj i Herning.

Kim vil på årsmøderne i afdelinger-
ne bede de respektive bestyrelser om 
at stå til rådighed på messerne i Her-
ning og Slagelse. Han vil orientere om 
en vagtplan, hvor man kan skrive sig 
på. Vagtplanen vil blive udsendt til de 
enkelte afdelinger.

Kim spurgte, om vi skulle komme 
med et godt tilbud, i næste blad. Tag 
en kollega med til Herning eller Sla-
gelse og få fritagelse for et kvartals 
kontingent til DFF, når kollegaen er 
blevet medlem af DFF. Flere varianter 
var oppe at vende. Bestyrelsen blev 
enig om, at man får et kvartals kontin-
gent eftergivet, efter at DFF har mod-
taget første indbetaling på det nye 
medlem, som så også får et kvartal 
eftergivet efter indmeldelse. Der vil 
blive udarbejdet skrivelse til oriente-
ring i næste blad.

Overenskomsterne
Kim har udarbejdet oplæg til fornyel-
se af Formandsoverenskomsten 40.31 
til KL.

Der er 0,4 pct. til de decentrale 
overenskomster de næste tre år. Kim 
orienterede bl.a. om de samlede ge-
nerelle lønstigninger i overenskomst-
perioden som udgør 4,81 pct. plus 
forventet udmøntning fra regulerings-
ordningen og andet på 0,66 pct.

Forliget indebærer bl.a.:
• Generelle lønstigninger,  

som sikrer reallønnen
• Reguleringsordningen videreføres 

og med privatløns værn
• Uddannelsesløft fra "ufaglært  

til faglært"
• Udvidelse af forældreorlov  

til faderen
• Arbejdspladsrettet indsats  

om psykisk arbejdsmiljø
• MED og TR – fokus på den  

danske model i kommunerne
• Forhøjelse af ATP
• Videreførelse af tryghedspuljen
• Aftale om fleksjob

Prisudviklingen skønnes i aftaleperio-
den at udgøre 4,77 pct. De generelle 
lønstigninger inkl. udmøntning fra re-
guleringsordningen forventes således 
at sikre reallønnen.

Lars og Kim skulle have været til 
OK forhandlingerne vedrørende For-
mandsoverenskomsten, torsdag den 19. 
februar, men det blev udsat indtil videre.

Kim har været til møde i Dansk Me-
tal for at få lavet et fælles krav til Drifts-
lederoverenskomsten 40.21. 

Lars og Kim var hos KL og udveks-
le krav den 12. januar og var igen inde 
og forhandle mandag den 16. februar. 
Der blev ikke noget resultat, da vi ikke 
er enige om teksten til det arbejdstids 
projekt, der skal laves over den næste 
tre års periode.

Kim udleverede forslag omkring ar-
bejdstidsaftalen 04.89 fra KL og 3F til 
orientering.

KTO
Kim oplyste om de midler, vi har 
modtaget fra Akut fonden med de 
nye satser.

Til stede var:

• Landsformand Kim Bøje Madsen

• Næstformand Lars Hansen

• Bestyrelsesmedlem  
Vagn Nordentoft

• Bestyrelsesmedlem  
Jens Melgaard

• Bestyrelsesmedlem  
Finn Kristensen

Bestyrelsesmedlem Bjarne Ander-
sen har d.d. meldt afbud på grund 
af sygdom.

Nyt fra foreningen
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 
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Kim har været til møde med Dansk Byggeri og Lars Tho-
re Jensen fra KEA. Mødet drejede sig om efteruddannelse 
og hvervning af folk til at blive formand. Kim afventer svar 
fra KEA (Københavns Erhvervs Akademi) om det videre for-
løb og samarbejde.

Regioner
Københavns Afdeling har holdt afdelings-bestyrelsesmøde 
den 7. januar 2015 på Hovedkontoret hos DFF. Der er ingen 
tvivl om, at der skal vælges en ny formand, og to til tre nye 
medlemmer i bestyrelsen. Der blev lagt op til, at de vil sam-
menlægges til én stor afdeling på Sjælland.

FR
Kim gav et referat fra mødet den 16. december 2014 hos 
TDC lederforening. Næste møde er den 29. april hos Ma-
skinmestrenes Forening.

A-kassen
Arbejdsløsheds tallet er desværre steget lidt igen, der er i 
øjeblikket 16 ledige medlemmer. 

Budget
Budgettet for december 2014 blev gennemgået, og taget til 
efterretning. Budgettet for januar 2015 blev gennemgået, og 
taget til efterretning. Årsrapporten for 2014 blev fremlagt i 
udkast og gennemgået. Vi har et pænt overskud i 2014. 

Driftsforhold

Bladet: Næste blad, nr. 1 er på vej ud til medlemmerne nu, 
og det er med temaet energioptimering – miljø og bære-
dygtighed. Til blad nr. 2 har vi temaet Maskiner og arbejds-
biler, køb & leasing.

Hjemmesiden: Lars styrer hjemmesiden, hvor vi blandt an-
det har haft et par stillingsannoncer på det sidste. Vi lægger 
alt aktuelt ind og vil selvfølgelig appellere til, at alle følger 
med, så godt de kan og giver os et praj, såfremt de ser ting, 
der skal rettes.

Emner til kommende møder og kurser
• E&H messen i Herning den 7. - 9. maj
• Have & Landskabs Messen den 26. - 28. august 
• Kommunalt 2 dags kursus i uge 41
• AJOUR 2015 den 19. - 20. november i Odense. 

• Landsrådsmøde 2016 bliver i Odense i forbindelse  
med AJOUR den 24. - 25. november. 

Næste møder
• Bestyrelsesmøde fredag den 24. april 2015
• Bestyrelsesmøde lørdag den 27. juni 2015
• Afdelingsformænd møde den 5. - 6. september 2015.

Eventuelt
Kim fremviste vores nye gaver til vores jubilarer. Kim orien-
terede lidt om, hvad han har gjort af undersøgelser i for-
bindelse med, hvad Formandsforeningen eventuelt kan/
vil gøre, hvis medlemstallet bliver ved med at falde. Det vil 
Lars og Kim prøve at arbejde videre med. 

Ny serie 
ørepropper 

lav dæmpning • medhør  
trykaflastende zoner

Giver dig mulighed for at høre 
stemmer og advarselssignaler 
= reduceret risiko for arbejds-
ulykker.

Procurator A/S • Tel. 7611 5000
info@procurator.dk • www.procurator.dk 
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årsmøder

Øget synlighed skærper op- 
mærksomheden om fagfor- 
eningen - Formandsforeningen 
med på tre messer i år.

AF NIELS HENRIKSEN

Øget synlighed og dermed øget kend-
skab til Dansk Formands Forening er 
et af de værktøjer, som fagforeningen 
skal gøre brug af i kampen for at få flere 
medlemmer. Derfor benytter forenin-
gen også alle muligheder for at vise sig 
frem med egne stande på messer og 
udstillinger, hvor formænd og poten-

tielle formænd er naturlige gæster. 
Således vil Dansk Formands For-

ening alene i år være repræsenteret på 
den ny Entreprenør & Håndværk ’15 i 
Messecenter Herning fra den 7. til den 
9. maj, på Have & Landskab 2015 i Sla-
gelse fra den 26. til den 28. august og 
på Danske Maskinmestres fagmesse 
Ajour, der er placeret i Odense Con-
gres Center fra den 19. til den 20. no-
vember. Alle tre steder har DFF sin 
egen stand, lige som fagforeningen 
for første gang er en del af arrangør-
teamet på årets AJOUR.

Håber på støtte
- DFF har besluttet at være med på 

AJOUR med udstillere og indlægshol-
dere for formændene.

Noget som vi er i fuld gang med at 
planlægge sammen med maskinme-
strene, og vi håber at medlemmerne 
støtter op omkring det spændende 
projekt, som I kommer til at høre mere 
om senere på sommeren, fortalte Kim 
Bøje Madsen i sin beretning.

Trafiksikkerhedsmessen
I 2014 deltog Dansk Formands Forening 
for første gang med en stand ved Tra-
fiksikkerhedsmessen, som denne gang 
blev afviklet i DSBs gamle lokomotiv-
værksted i København. Årets hovedta-
ler var transportminister Magnus Heu-
nicke. På messen havde DFF fået en 
optimal placering tæt ved indgangen, 
og ganske mange formænd var den vej 
for at hilse på, lige som landsformand 
Kim Bøje Madsen og vicelandsformand 
Lars Hansen fik skabt nyttige kontakter.

- Tag et nyt medlem med til Her-
ning og Slagelse og få fritagelse for 
et kvartals kontingent til DFF. Eksiste-
rende medlemmer får et kvartals kon-
tingent eftergivet, efter at DFF har 
modtaget første indbetaling fra det 
nye medlem, som så også får et kvar-
tal eftergivet efter indmeldelse, tilbød 
landsformanden.

DFF viser sig frem på messer

Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) og trofaste, frivillige hjælpere på Have & Landskab 2013. Fra venstre er det æresmedlemmerne  
Niels Troest og Gunner Petersen fra Syd- og Vestsjællands Afdeling samt Henning Kristensen fra Københavns Afdeling.

For første gang var Dansk Formands Forening repræsenteret på Trafiksikkerheds- 
messen med egen stand. Den blev i DSBs gamle lokomotivværksted bemandet af  
landsformand Kim Bøje Madsen og vicelandsformand Lars Hansen.
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2015

CMN V-trimmer
Slut med græstrimmer. Klar de mange pæle, 
autoværn, skilte mv. fra traktoren, ca. 80 
forhindringer i timen.

CMN trio-renser
Din løsning for total 
renholdelse af gangstier 
og udyrkede arealer.

Kontakt os for at få yderligere information om CMN produkter 
på tlf.  97872000 eller gå ind på www.cmn.dk  Hvis I er inter-
esseret i en demon-stration af maskinerne stiller vi gerne op.

AF NIELS HENRIKSEN

Medlemstallet taler sit tydelige 
sprog. Og det har det for så vidt gjort 
i flere år. Dansk Formands Forening 
er ramt af den samme nedgang i 
medlemstallet som de fleste andre 
fagforeninger, og derfor arbejder be-
styrelsen endnu mere målrettet på at 
øge synligheden og kendskabet til 
foreningen og dens virke. 

Lykkes det ikke som håbet, kan det 
blive nødvendigt at finde en anden 
fagforening at slå sig sammen med.

Samarbejdspartner
- Medlemmerne er derude, så det 

handler om at oplyse om DFF, så vi 
kan få dem med i fagforeningen. Vi 
har talt om på sidste landsrådsmøde, 
samt i bestyrelsen, at såfremt vi ikke 
kan stoppe tilbagegangen nu, hvor 
der sker så meget indenfor bygge- 
og anlægsbranchen over hele landet, 
så bør vi overveje at se os om efter 
en samarbejdspartner med henblik 
på en sammenlægning. Spørgsmå-
let er blot, hvem kunne være aktuel. 
Jeg har tænkt en del på det, og vi er 
i gang med at finde et forbund, der 
matcher vores profil, noterede Kim 
Bøje Madsen, der tilføjede, at med-
lemmerne i bestyrelsen har givet hin-
anden håndslag på, at der skal satses 

med tiltag med messerne i 2015 samt 
de aktiviteter der gerne skulle kom-
me til at ske ude i afdelingerne. 

- Så må vi håbe, at vi får stoppet 
tilbagegangen i DFF’s medlems-
tal, ellers må vi smøge ærmerne op 
og prøve at få etableret et samar-
bejde eller sat en fusion i værk, fast-
slog landsformanden, der illustrere-
de situationen ved at vise en trods alt  
beskeden tilbagegang i medlemstal-
let.

Fremtiden står for døren
Landsformanden lagde op til en drøftelse af, hvad der fremadrettet skal ske med DFF. 

- Lykkes det ikke at få vendt tilbagegangen, bør vi ses os om 
efter en samarbejdspartner, der matcher vores profil, fastslog 
landsformand Kim Bøje Madsen.
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årsmøder

Otte år gammel sag er endt 
lykkeligt for ægtepar – mange 
faglige sager har fyldt godt i 
kalenderen.

AF NIELS HENRIKSEN

2014 har været et usædvanligt travlt år 
for landsformand Kim Bøje Madsen, 
der har siddet med ved bordet i en 
lang række faglige sager. De fleste er 
endt med et tilfredsstillende resultat for 
medlemmerne, men i sin beretning på 
årsmøderne, følte landsformanden sig 
dog fristet til at fremhæve en enkelt sag.

- Et af vores medlemmer, som ar-
bejdede for firmaet J. & B. Entrepri-
se, der gik konkurs for otte år siden, fik 
udbetalt en dividende på næsten 68 
pct. af sit simple krav, som var på ca. 
kr. 480.000.

Det viste sig, at boet havde så man-
ge ekstra krav på diverse arbejder, så 
det kunne udbetale den store dividen-
de. Det var således et lykkeligt ægte-
par, der efterfølgende kunne sætte en 
pæn check på ca. 325.000 kr. ind på 
kontoen, fortalte Kim Bøje Madsen, 
der også kunne fortælle, at den efter-
hånden legendariske §2a sag, hvor nu 
afdøde medlem Karsten Rasmussens 
bo har lagt sag an mod hans arbejds-
giver, er endt i EU, efter at Dansk For-
mands Forening for første gang nogen 
sinde havde bragt en faglig sag helt til 
Højesteret.

BOET OG DFF stævner staten
- Boet og DFF har desværre måt-
tet stævne Beskæftigelsesministeri-
et. Stævningen skyldes, at vi kommer 
i tidnød, da sagen er mere end fem 
år gammel. Derfor valgte vi sammen 
med boet at stævne staten forlods, så-
fremt vi taber sagen. Så efterlever sta-
ten nemlig ikke en tidligere EU-dom. 
Vi har ikke hørt fra advokaten endnu, 

om der er bevilliget fri proces, som der 
er ansøgt om. Det skal endvidere si-
ges, at der fra den 1. februar er kom-
met en ændring til funktionærloven, 
hvor det nu hedder, at en funktionær 
efter 12 års ansættelse får én måneds 
godtgørelse og efter 17 års ansættelse 
tre måneders godtgørelse. Godtgø-
relsen udbetales uanset alder, og hvad 
man i øvrigt skal efterfølgende. Det 
betyder, at godtgørelsen får karakter 
af en belønning for trofast arbejde i 
virksomheden i mange år i stedet for 
som tidligere. Jeg er lidt spændt på, 
om denne lovændring får indflydelse 
på vores sag i EU, men det må vi afven-
te lidt endnu, påpegede landsforman-
den, der også kort nævnte en række 
andre sager fra det kommunale.

Sager
I Fredensborg Kommune er der nu 
dukket en ny sag som vi forfølger, for-
di fagforeningen mener, at et medlem 
behandles helt forkert. Medlemmet 
har "glemt"at fjerne lidt privat kørsel 
fra køresedler der er blevet afleveret 
og godkendt og underskrevet af hans 
leder. Der er tale om et mindre beløb, 
og der er er endnu ikke sat dato på det 
videre forløb.

I en sag mod Syddjurs Kommu-
ne om betaling for overtid i rådig-
hedsvagten er nu afsluttet. Efter flere 
møder med kommunen er sagen nu 
blevet forligt. Det har været en træls 

sag. Medlemmerne indgik et forlig, på 
egen foranledning, efter de havde væ-
ret indkaldt til møde på rådhuset, med 
landsrådsformanden som bisidder på 
telefonen. Forliget har resulteret i, at 
kommunen har sparet ca. 200.000 kr. 

- Det er ikke i orden, men vi må kon-
statere, at medlemmerne desværre 
selv bærer en del af skylden, fordi der 
er gået for lang tid, inden sagen blev 
fremsendt til os, konstaterede Kim 
Bøje Madsen.

I en jysk kommune er der forhand-
let to fyringssager på plads. De to for-
mænd var blevet sendt hjem straks, 
uden varsel og begrundelse. De var 
uønsket i den nye organisation. For-
handlingerne endte med, at de to 
medlemmer får seks måneders opsi-
gelse med total fritstillelse, alle deres 
overtimer udbetalt, da der har mang-
let en mand i vagten. Ligeledes har de 
fået 6. ferieuge for årene 12, 13 og 14. 
De fik ligeledes tre måneders godt-
gørelse efter § 2a samt tre måneders 
godtgørelse efter § 2b omhandlende 
usaglig opsigelse. De var begge me-
get tilfredse, og de blev total fritstillet. 

I Ringkøbing Skjern Kommune har 
landsformanden forhandlet nye an-
sættelser for flere af DFFs medlem-
mer, der har fået nye titler og en lidt 
anderledes jobfunktion for nogle af 
dem. Der er for de fleste vedkommen-
de tillige forhandlet en fratrædelses-
ordning ind i aftalerne.

Formand får 325.000 kr.  
efter konkurs

Landsformand Kim Bøje Madsen har haft et  
usædvanligt travlt år med masser af faglige sager.
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Løkkeby Strandvej 10  |  DK-5900 Rudkøbing
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BLEC MULTIVATOR
Dekomprimerer, genbruger og topdresser
jord/sand, og evt. eftersåning af græsHOLTEN MOBIL SALTSILO

5 og 10 m3 rumindhold

Kurser og  
efteruddannelse

Dansk Formands Forening har traditionen tro afviklet 
kommunalt kursus i Svendborg i uge 41. 15 medlemmer 
havde to fantastiske dage, og Kim Bøje Madsen bebude-
de i sin beretning, at det nu er tid til at finde alternative 
undervisere til næste års kommunale kursus, og han ef-
terlyste i den forbindelse ideer til, hvad der eventuelt skal 
på skoleskemaet til næste kursus.

Dansk Formands Forening er indgået i en dialog med 
a-kasse om muligheder uddannelse og efteruddannelse 
med henblik på at kunne rekruttere formænd og bygge-
ledere til branchen. 

- Vi er i dialog med Dansk Byggeri, men der er fore-
løbig ikke kommet noget konkret ud af snakken endnu. 
Men Dansk Byggeri er meget opsatte på at gennemføre 
noget sammen med KEA Københavns Erhvervs Akade-
mi. Vi kan jo se, jævnfør de få ledige vi har her i DFF, at 
firmaerne skal på hugst hos andre for at finde en god for-
mand, påpegede landsformanden.

Efterlyser flere
yngre til bestyrelsen

Håret er blevet lidt gråt og hos flere også lidt småt. 
Derfor efterlyste afdelingsformand Finn Kristen-
sen på årsmødet i Afdeling Syd da også flere yngre 
medlemmer i bestyrelsen i den store afdeling med 
næsten 450 medlemmer.

- Men vi mangler medlemmer i det hele taget, 
og jeg kunne da godt tænke mig, at endnu flere 
dukker op til vores årsmøder, sagde afdelingsfor-
manden blandt andet i sin beretning.

Her kunne han fortælle, at pensionisterne i 
den tidligere Vestjyllands Afdeling nu i lighed 
med det øvrige sydlige område har dannet egen 
pensionistklub.

Fremadrettet planlægger Afdeling Syd en week-
endtur for medlemmerne. Turen er ikke planlagt i 
detaljer, men arrangementet holdes efter sommer-
ferien, kunne Finn Kristensen oplyse.

Dansk Formands Forenings kommunale kursus  
er traditionen tro særdeles velbesøgt.

Tidligere afdelingsformand i Vejle, Palle Brodersen,  
havde som dirigent det store overblik.
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årsmøder

Afdelingsformanden kunne  
dog godt ønske sig noget mere 
aktivitet.

AF NIELS HENRIKSEN

Det forgangne år har været stille og ro-
ligt i Østjylland Afdeling. For stille og 
roligt efter afdelingsformand Leo Kri-
stoffersens smag. For hans skyld må det 
gerne buldre derudaf med nye engage-
rede medlemmer, masser af tilmeldin-
ger til arrangementerne og kø ved dø-
ren for at komme til årsmøderne.

- Men vi må konstatere, at det ikke 
vælter ind med nye medlemmer. Vi 
drukner heller ikke i medlemmer, der 
gerne vil i bestyrelsen. Når vi holder 
arrangementer, behøver vi ikke leje 
en bus, sagde Leo Kristoffersen, der 
dog samtidig kunne understrege, at 
det gnidningsløse samarbejde, der var 
i forbindelse med sammenlægningen 
af Aarhus Afdeling og Randers Afde-
ling, er fortsat.

Ondt i medlemstallet
Afdelingen har ondt i medlemstallet. 
Der kommer ganske vist mange nye 
medlemmer, også flere end i de tid-
ligere år, men samtidig mister Østjyl-

lands Afdeling medlemmer, dels på 
grund af dødsfald og dels på grund af 
udmeldelser og restancer. På bundlin-
jen mangler der 15 medlemmer i for-
hold til sidste år.

- I Østjyllands Afdeling har vi forsøgt 
at hverve nye medlemmer ved at skrive 
rundt og opfordre eksisterende med-
lemmer til at prikke til kolleger, der end-
nu ikke er medlem af DFF. Desuden sat-
ser vi på i det kommende år at arrangere 
en interessant tur til en havvindmølle-
park, kunne afdelingsformanden tilføje.

- Vi har en lille og god forening, og 
det kan godt være, at vi ikke overlever 
på sigt, men så længe der er en enga-
geret landsformand og en bestyrel-
se, der støtter, giver sparring og bak-
ker op om det, der sker, så er jeg også 
villig til at give en hånd med, fastslog 
Leo Kristoffersen.

Kort fra  
beretningen

ELEKTRONISK INDMELDELSE 
– På hjemmesiden www.dansk-
formand.dk ligger en elektronisk 
indmeldelsesblanket til Dansk 
Formands Forening, og den fun-
gerer tilfredsstillende. Nye med-
lemmer skal selv udmelde sig af 
den fraflyttede faglige forening. 
Overflytningen A-kasserne imel-
lem sker automatisk, og man får 
sin anciennitet med.

ØKONOMI – På trods af et fald i 
medlemstallet, viser regnskabet 
et lille overskud på ca. 90.000 kr. 
For 2015 er lagt et stramt budget 
for 2015, som ser ud til at holde.

LANDSRÅDSMØDE 2014 –
Forsamlingen besluttede, at 
DFF fremover holder landsråds-
møde hvert andet år i lige år i 
forbindelse med deltagelse på 
AJOUR, samt møde for afde-
lingsformænd i ulige år om ef-
teråret. Næste landsrådsmøde 
er således den 25. november 
2016 i Odense.

A-KASSEN – A-kassen har fået 
nyt navn, AKA - Akademikernes 
Ambitiøs A-kasse. DFF har fået 
udpeget tre personer i Akade-
mikerenes, som Winnie Hansen 
og Kim Bøje Madsen kan kon-
takte direkte, således DFF ad 
den vej kan hjælpe medlemmer-
ne hurtigt og effektivt.

Godt samarbejde  
i Østjylland

Medlemmerne bakker pænt op om årsmødet 
i Østjyllands Afdeling. Tidligere afdelingsformand Knud Jacob-

sen, blev hædret for 25 års medlemskab 
af Dansk Formands Forening.

Svend Aage Wetche blev æresmedlem.

Så længe, der er en engageret landsfor-
mand og bestyrelse, så er jeg klar til at 
give en hånd med, fastslog afdelings- 
formand Leo Kristoffersen.
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ISCHEBECK ALU GRAVEKASSE.

Kassen er utrolig let og nem at håndtere.
Der skal ikke anvendes værktøj til samling.

Kassen kan fåes som almindelig og som spuns.

Læs mere på

www.regr.dk

God interesse
for tur til Metroen

Selv om turen til fastlandet godt kan være lidt bøvlet, 
havde pænt mange medlemmer fra Bornholms Afde-
ling takket ja, da Dansk Formands Forening indbød til 
rundvisning på Metro-byggeriet i København.

Afdelingsformand Bjarne Andersen glædede sig i 
sin beretning på årsmødet over den pæne opbakning 
og konstaterede, at afdelingen i øvrigt ikke havde af-
viklet egne arrangementer.

- Ellers har vi haft et roligt år. De fleste klarer selv 
deres lønforhandlinger, men vi drøfter fremtiden, og 
umiddelbart ser det ud til, at Bornholms Afdeling 
forbliver sig selv, siger Bjarne Andersen.

Midt-Vest  
forbliver sig selv

Lokalt er bedst. Sådan er opfattelsen hos et flertal i 
Midt-Vest Afdeling, og så længe medlemstallet hol-
der sig på et stabilt leje, og der ikke er problemer 
med at samle en fuldtallig bestyrelse, så har afde-
lingen intet ønske om at slå sig sammen med andre.

Spørgsmålet var oppe at vende, da Aarhus og 
Randers valgte at lægge sig sammen til Østjyllands 
Afdeling. Med Midt-Vest Afdeling kunne de tre dan-
ne én stor afdeling for hele Region Midt.

- Men vi føler en forpligtelse og en samhørighed 
også med Vestjylland, og vi tror på, at den lokale 
forankring og nærheden er vigtig, siger bestyrel-
sesmedlem Chr. Boller.

På årsmødet kunne afdelingsformand Vagn Nor-
dentoft konstatere, at medlemstallet ligger stabilt 
omkring de 100. Årsmødet hyldede i øvrigt to 25 års 
jubilarer. Det var Hans Jørgen Madsen og Marianne 
Hvilsom.

Afdelingsformand Vagn Nordentoft kunne glæde sig  
over et stabilt medlemstal i Midt-Vest Afdeling.

Afdelingsformand Bjarne Andersen glædede sig over  
en god tilslutning til DFFs tur til Metroen i København.
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årsmøder

Årsmøde med  
lækker frokostjazz

Nordjyllands Afdeling inviterede til møde i  
alternative omgivelser og med spændende 
underholdning.

Dem, der ikke mødte op til årsmødet i Nordjyllands Afde-
ling, kan godt ærgre sig og allerede nu beslutte, at næste år 
skal de helt sikkert med. Årsmødet 2015 blev nemlig en fest-
lig oplevelse – ikke kun på grund af afdelingsformand Jens 
Melgaards beretning men snarere på grund af den gode 
idé at afvikle mødet på Skovsgaard Hotel.

Skovsgaard Hotel ligger en håndfuld kilometer vest for 
Brovst og drives som en socialøkonomisk virksomhed. Det be-
tyder, at langt de fleste af de 20 medarbejdere er handicappe-
de i større eller mindre grad – lige fra køkkenpersonale til tje-
nere. Til sammen skaber de en fantastisk hyggelig atmosfære, 
og når så årsmødet i DFF Nordjylland holdes en lørdag, hvor 
Kansas City Stompers kigger forbi og serverer en gang super 
lækker frokostjazz sammen med den overdådige buffet, så er 
der alt mulig grund til at ærgre sig over, at man som formand 
og medlem havde valgt at blive hjemme i stedet.

Plus på kontoen
De tilstedeværende kunne til gengæld glæde sig sammen 

med Jens Melgaard over, at afdelingen som en af de få har 
plus på medlemskontoen.

- Men vi må stadig gøre endnu mere for at få nye med-
lemmer. Vi må alle prøve at snakke med kolleger ude på 
arbejdspladserne. Mange kan ikke tage sig sammen til at 
melde sig ind i den fagforening, der som den eneste kan 
tale deres sag, når de har brug for det, understregede afde-
lingsformanden.

Den røde lygte ud
Lokalt har Nordjyllands Afdeling holdt et par succesfulde og 
velbesøgte arrangementer. Sitech har været på besøg for 
at demonstrere firmaets GPS-løsninger, og til udflugten til 
TV2 Nord måtte bestyrelsen hænge den røde lygte ud. Fle-
re måtte skuffet sande, at de havde været for sent ude med 
deres tilmelding, så nu overvejer bestyrelsen at gentage ar-
rangementet. Stegt flæsk og persillesovs på Biersted Kro 
trak også mange sultne formænd.

Lolland-Falster klar til fusion

Afdelingen vil søge maksimal indflydelse  
fra begyndelsen.

Afdelingsformand og vicelandsformand Lars Hansen af-
lagde det, der meget vel kan være den sidste beretning 
for Lolland-Falsters Afdeling. I hvert fald har Københavns 
Afdeling efterfølgende valgt at opløse sig selv og om 
muligt indgå i en fusion med Syd- og Vestsjællands Afde-
ling til én stor afdeling.

- Vi ønsker ikke at blive isoleret, så vil vi hellere søge mak-
simal indflydelse fra begyndelsen. Men vi sælger ikke for en-
hver pris, fastslog Lars Hansen i sin beretning på årsmødet.

For få nye
- Hvad gør vi? Eller hvad gør vi galt? Eller gør vi i det hele 
taget noget galt? Vores medlemstal bløder. Ikke fordi 
mange forlader os, men fordi vi ikke får nok nye. Vi må 
gøre noget, og vi har i hovedbestyrelsen taget en ræk-
ke initiativer, så der er masser af tilbud. Desværre væl-
ger mange noget billigere, og så håber jeg bare ikke, 
at de kommer galt af sted og skal bruge hjælp, sagde 
Lars Hansen, der omtalte den store aktivitet i forbindelse 
med forberedelserne til Femern-forbindelsen.

Meget aktivitet
- Der er rigtig meget aktivitet i og omkring Rødby Havn. 
Der bliver bygget veje, renseanlæg, huller til tudser og 
padder, broer bliver forhøjet. Banedanmark og DSB kø-
rer derudaf, og der bliver månedligt eksproprieret huse 
og arealer til det nye dobbeltspor fra Vordingborg til 
Rødby Havn. Forberedelsen til VVM-redegørelsen for 
den nye Storstrømsbro er i fuld gang, det ny fængsel 
skyder og giver arbejde til 300-400 medarbejdere, lige 
som sygehuset i Nykøbing Falster står for tur. Glædelig 
at lokale virksomheder allerede er involveret, sagde Lars 
Hansen, der også omtalte gode, lokale arrangementer 
med pæn tilslutning.

En snes medlemmer var dukket op på Skovsgaard Hotel.

Afdelingsformand 
Lars Hansen påpeger, 
at Lolland-Falsters  
Afdeling er klar til at 
fusionere men ikke 
for enhver pris. Af- 
delingen vil søge 
maksimal indflydelse 
fra begyndelsen.
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Nye overenskomster  
på plads

Aftaler forhandlet med Dansk Byggeri, Dansk 
Industri og Asfaltindustrien.

Foråret er højsæson for nye overenskomster. Dansk For-
mands Forening kan tilbyde medlemmerne en række eks-
klusive overenskomster som Formandsoverenskomsten, 
overenskomster for driftsledere, assistenter, mestre samt 
for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd og 
faglærte gartnerformænd.

På årsmøderne kunne landsformand Kim Bøje Madsen 
orientere om forhandlingerne med  Dansk Byggeri, der end-
te med underskrivelse af en ny overenskomst uden væsent-
lige ændringer. Ligeledes blev overenskomsten forhandlet 
med DI og Asfaltindustrien som et protokollat til den indgå-
ede overenskomst med Dansk Byggeri. 

Akutmidlerne
DFF havde sidste år en forhandling i KTO om fordelingen 
af akutmidlerne, fordi fagforeningen ikke mener, at fordelin-
gen er korrekt. 

Vi har gennem FR ved Maskinmestrene som pennefører 
skrevet til KTO og der havde vi påklaget omstændigheder-
ne omkring fordelingen som er sat med modsat fortegn 70 
pct. – 30 pct.

- Efter at sagen havde været på dagsorden i KTO med 
to repræsentanter fra FOA i bestyrelsen, så mente de at 50-
50 måtte være OK. Vi har ikke kunnet komme igennem med 
mere lige nu, men FOA har lovet, at de nu vil tage en ny for-
handling med os, kunne Kim Bøje Madsen fortælle.

DFF forhandler desuden med Kommunernes Landsfor-
ening netop nu. Som det ser ud i øjeblikket er der 0,4 pct. til 
de decentrale overenskomster, som i øvrigt er øremærket. 

- Vi har talt en del om at gøre en større del af vores tillæg 
pensionsgivende, men det bliver splittet op over flere om-
gange, da det er omkostnings tungt, kunne landsforman-
den tilføje.

Peger på  
én stor afdeling

Syd og Vestsjælland vil ikke være med  
til at dele Sjælland i to.

Med Københavns beslutning om at nedlægge 
sig selv, ser det ud til, at afdelingsformand i Syd 
og Vestsjælland, Keld Dahl, får sit ønske for en 
fremtidig afdeling opfyldt. På årsmødet mente 
han nemlig i sin beretning, at det ville være en 
dårlig idé at lægge København, Lolland-Falster 
og Syd og Vestsjælland sammen for derefter at 
dele afdelingerne op i to.

- Det mener vi ikke er en god løsning. Så ser vi 
hellere én stor afdeling, sagde afdelingsforman-
den, der i øvrigt med tilfredshed kunne konsta-
tere, at afdelingens medlemstal stort set er status 
quo i forhold til sidste år. Afdelingen har dog mi-
stet syv medlemmer, således at Syd og Vestsjæl-
land nu omfatter i alt 189 medlemmer af Dansk 
Formands Forening.

Heldige
- Vi har været heldige med vores medlemstal, 
men vi kunne da godt tænke os at få endnu flere 
medlemmer, sagde Keld Dahl.

Afdelingen planlægger en bustur til Femern 
Bælt med opsamling flere steder på ruten og 
efterfølgende spisning. Desuden er der tanker 
fremme om endnu en tur til efteråret og måske 
en ølsmagning.

Seniorklubben i Syd og Vestsjælland er med to 
af Dansk Formands Forenings aktive æresmedlem-
mer, Niels Troest og Gunner Petersen i spidsen, en 
af de mest synlige i foreningen. Derfor havde af-
delingsbestyrelsen heller ingen problemer med at 
bevilge 7000 kr. til seniorerne, der henover året står 
for en række velbesøgte arrangementer.
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Bilen er indrettet med en specialproduceret reol 
med masser af gode opbevaringsmuligheder.



TEMA: MASKINER  
OG ARBEJDSBILER

Medarbejderne tages med på 
råd, når Park & Vej i Odder 
Kommune indretter nye biler

AF NIELS HENRIKSEN

Bilen er tit medarbejdernes faste hol-
depunkt i løbet af en lang arbejdsdag. 
Bilen fragter medarbejderne fra opga-
ve til opgave. Det er i bilen, at de ind-
tager deres frokost og drikker deres 
eftermiddagskaffe. Bilen indeholder 
også de redskaber, der er nødvendi-
ge for at udføre opgaverne. Derfor er 

bilen både et transportmiddel, et op-
holdssted og et arbejdsredskab. Og 
derfor er det vigtigt, at den er indret-
tet så hensigtsmæssigt som muligt, 
både i forhold til de opgaver der skal 
løses og i forhold til de medarbejdere, 
der daglig skal bruge den.

- Når vi skal købe en ny bil, tager 

GEHL AL 140 - kompakt læsser 
med en høj egenvægt.
• 45 % differentialespærring
• Kraftig løftearm
• Heavy Duty ZF aksler
• Kort bagende

GEHL AL 140
Motor Yanmar 3, cyl.
Ydelse 23 HK
Egenvægt 1.721 kg
Tiplast (med skovl) 858 kg
Hyd. system flow 30 l/min

GEHL AL 340 - flagskibet fra GEHL
• Suveræn vægtfordeling
• 100 % differentialespærring
• 2 speed
• Betjening af hydraulik uafhængig 

af kørselshastighed.

GEHL AL 340
Motor Yanmar 3, cyl.
Ydelse 35 HK
Egenvægt 2.502 kg
Tiplast (med skovl) 1.710 kg
Hyd. system flow 45 l/min

M

ADE IN THE USA
M

ADE IN THE USA

Intelligent design, anerkendte
komponenter og mange brugbare

standardfunktioner,
sikrer lave driftsomkostninger

Besøg os på E&H messen
i Herning d. 7-9 maj.

STAND: 1010KAMPAGNEPRIS

219.500
Førpris 223.113

KAMPAGNEPRIS

259.500
Førpris 271.313

Ring 70 10 61 91 og få oplyst nærmeste forhandler

KAMPAGNEPRISER
med 2 års garanti

KAMPAGNEPRISER
med 2 års garanti

BRUGEREN 
med på førersædet

»

Niels Kristensen er forholdsvis ny 
i Vej & Park, men han glæder sig 
over indretningen af den ny bil til 
vandløbsmedarbejderne, bl.a. med 
en mobil håndvask
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TEMA: MASKINER  
OG ARBEJDSBILER

jeg vores værkfører Bjarne Svendsen, 
arbejdsmiljørepræsentanten og en-
ten den faste bruger eller tillidsman-
den, hvis der ikke findes en fast bru-
ger, med til en snak om hvilken bil, vi 
skal købe og ikke mindst, hvordan den 
skal indrettes for at fungere mest opti-
malt, fortæller driftschef hos Vej & Park 
i Odder Kommune, Leo Kristoffersen, 
der peger på, at fokus på trivsel og ar-
bejdsmiljø er helt i top i afdelingen.

Indretning
- Dybest set vil vi helst, at bilerne hol-
der stille så meget som muligt, for så 
er det jo et tegn på, at medarbejder-
ne er ude og løse en opgave. Derfor 
er det vigtigt, at bilen er indrettet, så-
ledes at værktøj og nødvendige red-
skaber er placeret så hensigtsmæssigt 
som muligt. Det vil sige, at alt hånd-
værktøj er gemt væk i lukkede kasser 
på ladet eller i specialfremstillede reo-
ler i kabinen. Inde i kabinen indretter vi 
som regel med ekstra belysning, såle-
des at instruktioner og andet umiddel-
bart kan læses, uden at medarbejder-
ne skal bruge lommelygter. Endelig 
har vi i de senere år haft fokus på en 
detalje som at montere fyr i bilerne. 
Det vil vi også have fremadrettet, for-
di det også er med til at skabe et godt 
arbejdsklima, siger driftschefen.

De biler, der benyttes til vintertje-
neste er også helt specielt bygget op. 
Eksempelvis har medarbejderne selv 
udviklet nogle jernkar, som kan monte-
res på ladet. Karret er udstyret med en 
slidske og et spjæld, således at medar-
bejderne hurtigt og nemt kan fylde en 
spand med salt til trapper og mindre 
gangarealer.

Fleksibel lastbil
- Da jeg tiltrådte som driftschef havde 
vi i Vej & Park to mindre lastbiler til løs-
ning af forskellige opgavetyper og én 
chauffør til at køre dem. Det betød, 
at den ene bil altid stod stille. Derfor 
solgte vi bilerne og anskaffede én ny, 
stor lastbil, og forskellige containere, 

»

- Arbejdsmiljø og trivsel er vigtige fokusområder, når vi investerer i biler eller maskiner,  
understreger driftschef Leo Kristoffersen, Vej & Park i Odder Kommune.

Medarbejderne i Vej & 
Park har udviklet dette 
specielle saltkar, som 
monteres på ladet af en 
bil. Med et spjæld og en 
slidske er det nemt og 
hurtigt at fylde salt i en 
spand, når trapper og 
mindre gangarealer skal 
saltes om vinteren.
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bl.a. et komplet asfaltlad til asfaltreparationer, således 
en chauffør med samme bil kan løse de forskellige op-
gavetyper uden et spilde for meget tid på at omskifte fra 
en opgavetype til en anden. 

Komfort
Tilpasningen af kommunens maskiner handler i høj grad 
om den komfort, som brugeren oplever. Modsat bilen 
skal maskinen helst arbejde hele dagen, så derfor er det 
afgørende, at maskinen indrettes præcis efter den aktu-
elle fører. Det kan være i forhold til ind- og udstigning. 
Det kan være i forhold til forskellige betjeningsgreb eller 
med et luftaffjedret sæde, hvor føreren dagligt sidder i 
mange timer.

Investering
- Individuelt indrettede biler og maskiner koster natur-
ligvis ekstra, men i Vej & Park er vi overbevist om, at det 
i virkeligheden er en lille investering. Dels forventer vi, at 
bilen eller maskinen typisk holder 8-10 år, og dels er vi 
helt sikre på, at investeringen giver større arbejdsglæde 
hos medarbejderne. Endelig forventer vi, at de medar-
bejdere, der selv er med til at bestemme valg og indret-
ning af bil eller maskine, vil føle større ejerskab og der-
med også være med til at holde maskinen i topform. Det 
er nemlig op til den faste bruger af en maskine at sørge 
for det daglige, almindelige vedligehold, påpeger Leo 
Kristoffersen, der ofte benytter Kolding Karosserifabrik 
til opbygning af afdelingens biler.

www.loxam.dk

OBS: Tilmelding til DM i Minigraver 
foregår på www.dmminigraver.dk 
Scan QR koden og læs mere...

Besøg os på stand nr. 0003. fra kl. 9.00-17.00.
Her kan du se eksempler på vores materiel:  
lifte, gravemaskiner, teleskoplæssere m.v.  
Du kan også følge  
DM i Minigraver  
fredag d. 8. maj kl. 10.00.
Vel mødt!

Mød LOXAM på EH15

Vi trækker  lod blandt alle  
besøgende  om 1stk.  iPad-mini

Værktøj og redskaber er på plads i  
ladet med ganske få og enkle midler.
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Kolding Karosserifabrik er spe- 
cialist i opbygning og har kunder 
i hele landet, på Færøerne, 
Grønland og Tyskland

AF NIELS HENRIKSEN

Vi kender det fra os selv. Når vi skal 
have en ny bil, ville vi egentlig ger-
ne have haft den i går. Sådan er det 
også, når virksomheder og kommu-
ner anskaffer sig et nyt køretøj. Bilen 
skal hurtigt ud på vejene for at tje-
ne penge. Derfor har Kolding Karos-

serifabrik også skarp fokus på hurtig  
levering.

- Nogle gange oplever kunderne, at 
der er op til tre måneders leveringstid 
fra bilfabrikken. Måske skal bilen først 
produceres. Derfor sørger vi altid for 
at være på forkant med den specialop-
bygning, som vi er blevet enige med 
kunden om. Så kan vi have produce-
ret og forberedt alt, når bilen ankom-
mer til os. Kunden kan som regel her-
efter hente bilen to-tre dage senere, 
forklarer direktør og indehaver af Kol-
ding Karosserifabrik, Erik Hjorth, der 
beskæftiger ni medarbejdere i Bjert, 
nogle kilometer udenfor Kolding. Erik 
Hjorth har 30 års erfaring fra branchen 

og har overtaget den virksomhed, 
som han selv var medarbejder i og si-
den medejer af i en årrække.

Ser løsninger
Opbygning og indretning af kundernes 
biler kræver gode håndværksmæssige 
kundskaber. Medarbejderne er typisk 
uddannet kleinsmede, men de arbej-
der i mange materialer som både jern, 
aluminium, træ, plast og glasfiber, så 
det er vigtigt, at hænderne er skruer 
rigtigt på, og at den enkelte er god til 
at se løsninger og muligheder.

Opbyggermøde
- Vores kunder er typisk bilforhandler-

PROFIHOPPER & GRÆSHOPPER - EFFEKTIV PLEJE ÅRET RUNDT

www.amazone-brons.dk · Tlf. 74 75 31 12

For mere information, ring til Henrik på 42 15 49 16

Græsklip og vertikalskæring – til perfekt finish
• Klipning
• Tromling
• Vertikalskæring

Opsamling under fugtige forhold af
• Græs
• Løv, grene og hækafklip
• Affald som f.eks. dåser, ølkrus mm.

Profihopper er den selvkørende enhed med ”Power Compactor” snegle-
system der sikrer opsamling og effektiv komprimering under ALLE for-
hold.
Græshopper til traktormontering – enten som lift eller bugseret. Arbejds-
bredde fra 1,35 – 2,10 meter

Specialbilen 
hurtigt på gaden
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ne, og nogle gange slutkunderne. Inden vi går i gang 
med en opgave holder vi typisk et opbyggermøde, hvor 
vi gennemgår kundens ønsker. Langt det meste af det, 
som vi beskæftiger os med, er kundetilpassede løsnin-
ger, som passer præcist det behov, som den enkelte 
kunde har. Vi har ingen standardvarer på hylderne, men 
vi har en årelang erfaring, som vi kan trække på, og der-
for er en af vores vigtigste opgaver også både at for-
tælle, hvad der kan lade sig gøre og hvordan og hvad, 
der af forskellige årsager ikke kan lade sig gøre. Og der-
efter skitsere alternative løsningsforslag, fortsætter Erik 
Hjorth.

Giant v 452 THD 
med cabine, dobbelt 
pumpe, årg.2014,  
timer 55 (DEMO).  
4 hydraulikfunktion 
brede hjul, 150 cm skovl. 
Pallegaffel

Pris 285.000

Kubota U48-4LUX 
årg. 2011, timer 940,  
med aircon, 2 dobbelt
virkede udtag.  
Hydr. hurtigskift.  
2 skovle

Pris 288.000

Vineri 7,63 
årg. 2007, timer 2800, 
vægt 8 tons. Med Volvo 
skifte og skovl

Pris 215.000

Terex TC 16 
årg. 2012,  
timer 1400,  
med mh fæste,  
2 skovle

Pris 128.000

Takeuchi TB 145, årg. 2007, timer 3700.  
Med hydraulisk hydremaskifte. Tiltskovl og graveskovl . . . . . .   175.000
Terex Tl80, årg. 2008, timer 3800, 36 kmt.  
Med skovl og pallegaffel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189.995
Komatsu PC 18, årg. 2010, timer 1300, med hydr. skifte.  
Tiltskovl og graveskovl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118.000
New Holland W60 Higspeed, årg. 2007, timer 800.  
Med skovl og pallegaffel (meget flot)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   225.000
Giant v 451T Xtra, årg. 2007, timer 1900.  
Med skovl og pallegaffel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149.995
Hitaschi ZX 50U, årg. 2007, timer 3300.  
Med Hydremaskift, tiltskovl og 2 graveskovle.  . . . . . . . . . . . . .   198.000
Atlas AR 75, årg. 2008, timer 2600. Med skovl og pallegaffel.  
Affjedret læsseramme, 30 km/t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   248.000
Terex TC 125/HR42, årg. 2006, timer 3150,  
med engcon tiltfæste og 3 stk. skovle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   295.000

W.J. MASKINSERVICE A/S
TEREX og GIANT forhandler

Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 - 2334 7637 • www.wjmaskinservice.dk

»

Erik Hjorth har overtaget 
den virksomhed, hvor han selv  
i mange år var medarbejder.

Løsningerne kræver stor håndværks- 
mæssig kompetence og erfaring.
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Aluminium
Vægt er en nøglebegreb inden opbygning og indretning af bi-
ler. Jo lettere man kan gøre løsningen, jo mindre skal slutbru-
geren slippe i brugerafgift, og jo mindre vil køretøjer bruge i 
brændstof.

- Derfor bliver mange af vores lad-løsninger også bygget op 
i aluminium. Vangerne har vi selv udviklet og produceret med 
fokus på lav vægt, og vores Koldinglad er efterhånden blevet 

kendt over hele landet, smiler Erik Hjorth, der har kunder 
overalt i Danmark, på Færøerne, i Grønland og Tyskland.

En voksende niche og et speciale er opbygning af bi-
ler til transport af biler og maskiner. Kunderne er bl.a. 
Falck, SOS Dansk Autohjælp og Viking-Danmark, der ef-
terspørger mindre autotransportere, der kan transpor-
tere nødlidte biler til værksted.

Totalløsning
- Hos Kolding Karosserifabrik tilbyder vi at klare alt pa-
pirarbejdet for kunden. Det vil sige, at vi f. eks. kører 
bilen til syn, den bliver vejet, og der bliver udfærdiget 
brændstoferklæring, således at forhandleren stort set 
kun behøver at skrue nummerpladerne på, påpeger Erik 
Hjorth, der også arbejder sammen med reklamefirmaer, 
der monterer reklamer eller pakker biler ind i folie.

- Gennem de senere år har vi tydeligt konstateret en 
støt stigende mængde af opgaver. Mange af vores kun-
der som f. eks. Vej & Park i Odder Kommune, har vi ar-
bejdet sammen med i adskillige år, og det betyder, at vi 
har skabt et tæt forhold baseret gensidig tillid, under-
streger Erik Hjorth.

RESERVEDELE & UDSTYR TIL DIN MINIGRAVER/GRAVEMASKINE

Til over 
800 
maskiner

»

Kolding-ladet opbygget i aluminium  
er blevet kendt i hele landet.

Opbevaringskasser af mange forskellige slags er altid  
kundetilpasset både i størrelse, udformning og indhold.
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BYGGERIETS LEDERUDDANNELSE
VÆRKTØJ TIL BYGGERIETS LEDERE

•  LEDELSE
•  PROJEKTSTYRING
•  FORRETNINGSSTRATEGI
•  SALG

KEA.DK/BLU

RÅDGIV OM NYE OG VEDVARENDE 
ENERGIFORMER
•  ENERGITEKNIK, TRADITIONELLE OG NYE ENERGIFORMER
•  SOLCELLER
•  VARMEPUMPER
•  BIOMASSEKEDLER OG –OVNE
•  SOLVARME

KEA.DK/ENERGI

STYRK DINE KOMPETENCER HOS KEA

BYG OVEN PÅ
SVENDEBREVET

TILMELD
DIG NU
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Nordjysk virksomhed er tæt 
på kunderne og servicerer tit 
entreprenørmaskinerne på 
pladsen.

AF NIELS HENRIKSEN

Tid er penge. Og hvis en entreprenør-
maskine skal transporteres til værkste-
det for at få foretaget serviceeftersyn, 
koster operationen både tid, brænd-
stof og penge. Derfor foretager med-
arbejderne fra W. J. Maskinservice i 
Nørresundby også rigtig tit serviceef-
tersyn ude på byggepladserne. Det er 
nemt for kunderne og med fire fuldt 
udrustede servicebiler er det også be-
kvemt for medarbejderne fra W. J. Ma-
skinservice.

- Vores kernekunder er typisk min-
dre entreprenører, anlægsgartnere, ka-
belentreprenører, murere der har brug 
for at flytte tunge materialer rundt på 
byggepladserne, og landmænd, og de 
fleste af dem har adresse i Nordjylland, 
så med en placering  tæt op ad både 
Hirtshalsmotorvejen og Frederikshavn-

motorvejen ligger vi perfekt, både hvis 
kunderne ønsker at få serviceret de-
res maskiner på vores værksted, eller 
hvis de ønsker, at vores medarbejdere 
skal møde op på byggepladsen. Vi har 
i princippet døgnvagt og kan altid nås 
på telefon, men det er yderst sjældent, 
at vores kunder har brug for os uden-
for normal arbejdstid, fortæller Morten 
Juel Jensen, der driver virksomheden 
sammen med sin far, Walther Juel Jen-
sen, som stiftede firmaet i 1996 og lag-
de forbogstaver til.

Service
Service har alle årene været et vigtigt 
omdrejningspunkt i den snart 20 år 
gamle virksomhed. Walther Juel Jen-
sen begyndte under beskedne forhold 
med en enkelt servicevogn, der rulle-
de ud fra hjemadressen. I 2005 blev 
sønnen, Morten Juel Jensen, der op-
rindeligt er udlært lastbilmekaniker, 
ansat, og samtidig byggede firmaet 
nyt på Bøgildsmindesvej i Nørresund-
by. Morten Juel Jensen blev medejer 
af virksomheden i 2007 med ansvar for 
salg og administration, mens Walther 
Juel Jensen fortsat tager sig af værk-
stedet og service.

Maskinhandler
- Da jeg kom ind i firmaet i 2005, gik 
vi samtidig fra udelukkende at være en 
serviceorienteret samarbejdspartner 
for vores kunder til også at være ma-
skinhandler. Vi fik forhandling af Te-
rex entreprenørmaskiner, og i 2011 ud-
videde vi maskinpaletten med Giant 
minilæssere og professionelle trailere 
fra Ifor Williams. Vi kunne hurtigt se, at 
mange af de kunder, der købte enten 
en Teres maskine eller en Giant mini-
læsser hos os også havde brug for at 
flytte deres maskiner, så derfor var det 
oplagt at tilbyde den mulighed i form 
af en Ifor Willimas trailer, som er noget 
af det bedste, man overhovedet kan 
få på markedet, forklarer Morten Juel 
Jensen, der synes, at W. J. Maskinser-
vice nu kan tilbyde kunderne et godt 
og bredt sortiment af kvalitetsproduk-
ter lige fra de mindste entreprenørma-
skiner til rendegravere og gravemaski-
ner op til 13 tons.

Brugte maskiner
Foruden salg og service af nye maski-
ner er salg af brugte entreprenørma-
skiner efterhånden blevet et stigen-
de fokusområde. De brugte maskiner 

W. J. Maskinservice 
på pletten

Morten Juel Jensen driver W. J. Maskinservice sammen med sin far, 
Walther Juel Jensen, der stiftede firmaet i 1996.

W. J. Maskinservice har  
været forhandler af Texes- 

entreprenørmaskiner siden 2005.
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sælges typisk over nettet og går til 
kunder i hele landet, lige som flere og 
flere finder nye ejere i primært Norge 
men også i Sverige. Således kan Mor-
ten Juel Jensen konstatere, at den 
nordjyske virksomhed efterhånden har 
fået ganske mange faste kunder i Nor-
ge, der retter blikket mod Nørresund-
by, når de skal investere i en brugt en-
treprenørmaskine.

- Danske entreprenørmaskiner er 
særdeles attraktive i Norge, og vi har 
meget tit levering med speditionsfir-
ma til norske kunder.

Et ord et ord
- Selv om vi er en moderne virksom-
hed med alt det nyeste indenfor vores 
felt, så er vi også et gammeldags fir-
ma, når det handler om værdier. Hos 
os er et ord et ord, og i mange tilfælde 
behøver vi ikke noget skriftligt mellem 
os og kunden. Når vi har indgået en af-
tale mundtligt, så holder vi naturligvis 
den. Derfor kan vi også roligt sige, at 
vi har rigtig mange gode og tilfredse 
kunder, som betragter os som deres 
naturlige samarbejdspartner, både når 
de skal købe nyt eller brugt, og når de 
skal have maskinen på værksted – uan-

set om det er her eller på byggeplad-
sen. Det gælder også i Norge, hvor 
tilfredsheden blandt vores kunder er 
stor, siger Morten Juel Jensen, der ser 
frem til nogle travle forårsmåneder.

- Fra påske til sommerferien og fra 
eftersommeren til jul er vores absolut-

te højsæsoner. Her går det rigtigt hur-
tigt med både salg og service. Det er 
her, at entreprenørerne har travlt. Der-
for skal de have nye maskiner, og det 
er her, at noget altid kan gå i stykker, 
påpeger han.

VIGTIG RÅDGIVNING
Rådgivning er en af kerneydelser-
ne hos W. J. Maskinservice i Nør-
resundby. Rådgivningen retter sig 
både mod køb, salg og service af 
nye og brugte maskiner, men råd-
givningen retter sig også imod fina-
siering eller leasing.

- 70-80 pct. af alle nye maski-
ner leases. Det er de færreste kun-
der, der køber en maskine kontant. 
Derfor samarbejder vi også med 
konsulenter fra Nykredit, således at 
kunderne oplever en både tryg og 
professionel rådgivning. Vi står ikke 
for selve leasingen, men kunderne 
forventer, at vi er i stand til at råd-
give dem. Derfor kan vi også via et 
standardsystem lynhurtigt regne ud, 
hvad kunden kan forvente at betale 
i månedlig leasing, som er et vigtig 
nøgletal for ham, påpeger Morten 
Juel Jensen.

Indretning
Rådgivningen retter sig også imod in-
dividuel indretning af maskiner samt 
valg af relevant udstyr – ikke mindst 
det sidste er et stort fokusområde.

- Med den rigtige rådgivning kan 

vi jo være med til at sørge for, at 
kunden får den effektive og fleksible 
maskine, indrettet præcis efter hans 
behov, således at han kan spare ind-
køb, service og mandetimer, siger 
Morten Juel Jensen.

På værkstedet serviceres og repareres entreprenørmaskiner af alle mærker.

Nye maskiner indrettes næsten altid efter ejerens ønsker.
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Med hele 17 agenturer, en professio-
nel håndværkerbutik og en webshop 
på vej med 5000 produkter er Erenfred 
Pedersen entreprenørens totalleveran-
dør. Og med hovedkvarter i Aalborg 
samt afdelinger i Kolding og Køben-
havn og seks servicebiler på landeve-
jen er der aldrig langt til hverken seriøs 
rådgivning eller hurtig udrykning, hvis 
noget brænder på.

De to navne Erenfred og Peder-
sen har igennem 50 år udviklet sig til 
et brand i den danske entreprenør-
branche. Erenfred Pedersen stifte-
de firmaet i 1966 i Aalborg, og hans 

børnebørn, Martin og Thomas Brink-
mann-Pedersen, henholdsvis admini-
strerende direktør og salgsdirektør og 
begge indehavere, kan således i 2016 
fejre firmaets 50 års jubilæum. 

Atlas Copco
- Det hele begyndte med, at vores far-
far havde fokus på salg af kompresso-
rer fra svenske Atlas Copco. Siden er 
kommet salg af et bredt program af 
entreprenørmaskiner og materiel til, 
men Atlas Copco er stadig et af vores 
betydende mærker, fortæller Martin 
Brinkmann-Pedersen.

I perioden fra 1980 til 1990 blev fo-
kus først øget mod salg til både Nord- 
og Midtjylland, og da Erenfred Peder-

sen overtog Dansk Wimex i 1989 blev 
det nordjyske firma landsdækkende. I 
disse år blev antallet af varemærker på 
hylderne også løbende udvidet med 
pumper fra Weda, Dynapac Light, 
Hatz og Robin.

I det følgende årti ændrede virk-
somheden strategi og rettede op-
mærksomheden mod direkte salg af 
agentur-produkter, og følgende kom 
til: Atlas Copco CMT, Dynapac tromler 
og udlæggere, Gölz, HTC og Brokk.

I 2001 etablerede Erenfred Peder-
sen afdeling i Kolding med henblik 
på et bredere salgs- og servicenet-
værk. Samtidig kom der for alvor gang 
i forhandlingerne med verdenskend-

Entreprenørens  
totalleverandør

Erenfred Pedersen har adresse tre steder i Danmark og med seks servicebiler er der aldrig langt til kunderne.

Thomas (tv) og Martin Brinkmann-Pedersen er tredje generation i spidsen for Erenfred Pedersen med hovedsæde i Aalborg og afdelinger i Kolding og København.
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te brands. Kramer Allrad var allerede kommet til, og si-
den fulgte i hurtig rækkefølge Thwaites, Irmer+Elze, 
Selwood, Sokkia/Topcon, EPAC, Dustcontrol, Impulse 
pumper, EL-Björn samt senest fra 2014 Kobelco grave-
maskiner på larvefødder. Erenfred Pedersen havde tidli-
gere haft det japanske mærke på hylderne, men mærket 
var i en årrække væk fra det danske marked.

High end
- Alle vores mærker ligger i high end, og vi ønsker at 
være kendt for en høj kvalitet, både på vores mærker og 
vores produkter men også på vores professionelle råd-
givning og vores forhold og samarbejde med kunderne. 
Vi ønsker at være entreprenørens totalleverandør. Det 
skal være sådan, at kunderne føler, at de kan nøjes med 
at henvende sig ét sted og så få alt det, de har behov for, 
understreger Martin Brinkmann-Pedersen.

- Med så mange mærkevarer og så mange produkter 
til så mange brancher, kræver det naturligvis, at vi har en 
utrolig bred viden, både om branchen og om produk-
terne. Men det er svært for den enkelte medarbejder at 
vide alt. Derfor er nogle medarbejdere også udnævnt 
til at være produktansvarlige. De har fordybet sig i nog-
le produkter og ved noget mere end andre. Dem kan vi 
altid trække på, således at kunden er sikker på at få den 
bedste og mest professionelle vejledning og sparring 
hos os, tilføjer Morten Vig Krogsgaard, der er den ene 
af to sælgere i Nordjylland, og som har mere end 20 års 
erfaring i entreprenørbranchen.

Letvægts el-kran til trailer, ladbiler og kassebiler

Sandafretter til afretning af fortov. Montering på minigravere

• Lav egenvægt
• Enkel betjening
• Sammenklappelig
• Aftagelig uden  

brug af værktøj
• Løftekapacitet  

220-400kg

• Lav egenvægt
• Justering af fald  

med akutuator
• Højdejustering til  

flise 35-100 mm
• Kan monteres uden  

brug af værktøj
• Montering i  

minigraverens  
skovlskifte

»

HTCs betonslibemaskiner leverer fremragende resultater.

Japanske Kobelco er tilbage på 
det danske marked, hvor Erenfred 
Pedersen har eneforhandlingen.
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JCB Redegravere

Ring og hør nærmere på  
70 10 12 14

JYLLAND
Holmegade 58
6990 Ulfborg

FYN
Industrivej 11

5492 Vissenbjerg

SJÆLLAND
Kærup Parkvej 3
4100 Ringsted

Besøg vores hjemmeside & webshop på 
www.jcb.dk & www.jcbparts.dk

Selv en kompressor fra Atlas Copco kan trænge til et serviceeftersyn.

Luftrenserne fra Dustcontrol er uundværlig eksempelvis ved  
nedbrydning eller renoveringsopgaver indendørs.
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Mange brancher
Erenfred Pedersen er totalleverandør af entreprenør- og 
industrimateriel til en bred vifte af entreprenører inden-
for asfalt, anlæg, kabel, kloak, nedbrydning, brolægning 
og anlægsgartner, udlejningsbranchen, gulventreprenører, 
murer- og beton, kommuner, byggeri, landbrug og industri.

Mange maskiner er så fleksible, at de snildt kan bruges til 
flere typer opgaver, mens andre er målrettet specielle bran-
cher. Således henvender HTCs slibemaskiner sig eksem-
pelvis til gulvbranchen, hvor maskinerne uden brug af ke-
mikalier kan præstere imponerende resultater. Her tilbyder 
Erenfred Pedersen endda kunderne at deltage i kursusfor-
løb, således at de får mest muligt ud af produkterne.

Brokks små og fleksible el-drevne maskiner til nedbryd-
ning er perfekte til indvendige nedbrydningsopgaver, hvor 
medarbejderne bliver fri for skadelig dieselos i de tætte 
omgivelser. Her er lufterenseren fra Dustcontrol også opti-
mal, fordi den ved eksempelvis renoveringer eller nedbryd-
ning kan rense luften for asbest-støv. Og varmekilder fra EL-
Björn kan endda tilsluttes fjernvarmen, således at kunden 
sparer på den dyre elektricitet til opvarmning af lokaler un-
der udførelse af en given opgave.

Med et lager med flere end 60.000 numre er der vægt bag 
ordene, når Erenfred Pedersen kalder sig totalleverandør. 13 
serviceteknikere, 12 salgskonsulenter og seks servicebiler står 
på spring for at hjælpe kunderne med alt fra knappenåle til 
elefanter – fristes man til at sige.

 
 

”vi bygger bro  
mellem drøm og  

virkelighed” 
 
 

 
   - boardwalk 
     - sti & park 
     - terrasser 

     - broer 

      
 

NBC Marine 
 

           tlf. 49 17 00 72                             www.nbcmarine.dk                       info@nbcmarine.dk 

»

Nye, fleksible maskiner fra Kramer står klar til kunderne.syn.
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LOKALNYT

København nedlagde sig selv

På årsmødet i Københavns Afdeling besluttede medlem-
merne at opløse afdelingen og i stedet slå sig sammen med 
Lolland-Falster og det øvrige Sjælland.

Afdelingsformand Dan Boye er trådt ud af bestyrelsen 
på grund af personlige årsager, og i hans sted var det næst-
formand Ole Nyberg, der aflagde beretningen. Heri ind-
stillede bestyrelsen til årsmødet, at afdelingen opløses på 
grund af for ringe tilslutning fra medlemmerne.

På mødet blev det enstemmigt besluttet, at den nuvæ-
rende bestyrelse fortsætter, indtil sammenlægningen er 
fuldendt. Foruden næstformand Ole Nyberg består besty-
relsen af kasserer Bjarne Knudsen og bestyrelsesmedlem 
Kenneth Lauritzen. Kim Sørensen er suppleant.

Afdeling København
Pensionist og Efterlønsklub

AKTIVITERTER 2015

• Torsdag den 7. maj skal vi en tur i Dyrehaven, hvor vi  
spiser vores medbragte frokost. Vi mødes på p-pladsen 
ved Klampenborg Station kl. 11.00.

• Torsdag den 4. juni skal vi igen på tur til til Flynderup-
gård, som ligger på Agnetevej i Espergærde. Vi mødes 
på p-pladsen kl. 11.00.

• Torsdag den 13. august skal vi på Sporvejsmuseet Skjol-
denæsholm. Oplev danske sporvogne i trafik på det na-
turskønne Midtsjælland! Vi mødes på p-pladsen kl. 11.00.

• Torsdag den 17. september skal vi en tur på Gl. Holte- 
gaard. Vi mødes i Haveforeningen Vedbæks p.-plads  
kl. 11.00, hvor vi spiser vores frokost. Herefter køre vi til 
Gl. Holtegaard og ser udstillingen der og barokhaven.

• Torsdag den 26. november. Generalforsamling/Jule- 
frokost i haveforeningens klubhus kl. 11.00.

Det er lidt om, hvad der skal ske i 2015. Der kan meget 
nemt komme flere ture, og I vil blive orienteret hen ad ve-
jen. Tilmelding til: Preben Andersen, tlf. 2326 5060, Bjarne 
Knudsen, tlf. 2025 2618 eller Per Ysbæk-Nielsen, tlf. 4580 
1159/2024 5440

Træt af synlige brønddæksler?

www.jesmig.com - info@jesmig.com - Tlf.: 4844 1024

Jesmig Brønddæksler giver en unik løsning til dine kunder. Brønddækslerne 
kan nemlig integereres i flisebelægningen, så de bliver næsten usynlige. 

Jesmig Brønddæksler giver den sidste finish. Kom forbi på E&H15 og få en 
snak om, hvordan du kan bruge Jesmig Brønddæksler.

STAND U2000

Næstformand Ole Nyberg aflagde beretning på det sidste  
årsmøde i Københavns Afdeling
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Tjen et kvartal kontingent skattefrit!

Tag en kollega med til Entreprenør & Håndværks Messen, som afvikles  i Herning fra den 7. maj til og med den 9. maj 
eller på Have & Landskabs messen som er fra den 26. august til og med den 28. august i Slagelse og opnå fritagelse 
for et kvartals kontingent til DFF, når din kollega er blevet medlem af DFF. 

Du får et kvartals kontingent eftergivet, efter at DFF har modtaget første indbetaling fra det nye medlem, som så 
efter sin indmeldelse i DFF ligeledes får et kvartals kontingent eftergivet.

Vi udleverer materiale på messen, men der er også mulighed for at gå ind på vores hjemmeside og udfylde vores op-
tagelsesbegæring og derefter indsende den elektronisk. Men husk at opgive, hvem der er stiller fra DFF.

Venlig hilsen Dansk Formands Forening

FRA FORENINGEN

Afdeling Syd- og Vestsjælland
Pensionist og Efterlønsklub

AKTIVITERTER 2015

• Den 20. maj: Birkegårdens Haver. Deltagerbetaling kr. 50,-
• Den 17. juni, kl. 14.00: Sct. Hansfest hos Ib Nielsen  

Stenskovvej Fensmark. Deltagerbetaling kr. 100,-
• Den 5. august: Fjordsejllads med Skjælskør V.  

Deltagerbetaling fr. 75,-
• Den 26. august: Have og Landskab Slagelse med  

madkurv. Deltagerbetaling kr. 50 ,-
• Den 14. oktober: TV Øst Vordingborg - mere info senere
• Den 18. november, kl.15.00: Julefrokost med bowling. 

Deltagerbetaling kr. 100,-

Tilmelding ca. en uge før arrangementet til: Kaj Kaas, tlf. 
5577 0124, Gunner Pedersen, tlf. 4098 0340 eller Niels 
Troest, tlf. 5576 1982 / 2063 1755.

Afdeling Syd
Pensionist og Efterlønsklub

AKTIVITERTER 2015

Følgende datoer er valgt:
• Den 18. juni tur til Frøslevlejren.
• Den 27. august tur til Jesperhus Blomsterpark.
• Den 19. november julefrokost.

For at deltage skal kontingent for 2015 være betalt. Kontin-
gent 2015 er kr. 100 som indbetales på reg.nr. 9560 konto nr. 
658 1408 402. Tilmelding skal ske senest 14 dage før arran-
gementet til: Niels Hansen, tlf. 6166 1300, n.hansen@hansen.
mail.dk, Knud Lang, tlf. 2424 9048, knudlang@gmail.com el-
ler Palle Brodersen, tlf. 2240 6511, palib@balle-bredsten.dk

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

Send os din mailadresse
Kære medlemmer, DFF vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at indsende  
deres mailadresse til os – også hvis I har fået en ny. Vi oplever desværre at få en del 
mails retur i indbakken på grund af forkerte adresser. Det er jo ikke så smart i disse  
digitale tider, hvor en stor del af vores information kommer via mail.
                                                                                                                             
P.f.v. Kim Bøje Madsen
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TJEK DIN PENSION 
MED MIT PFA

Hent Mit PFA app’en i App Store eller på Google Play

Hvor meget har du sparet op, hvad har du fået i afkast og hvilke forsikringer har 

du? Alt det får du hurtigt overblik over med Mit PFA app’en. Her kan du også 

se dit Pensionstal og få en fornemmelse af, hvad du har at leve af den dag du 

siger farvel til arbejdet.

Ann MitPFA 210x297mm.indd   1 06/02/15   10.52



FRA FORENINGEN

HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Prags Boulevard 45  •  2300 København S. Tlf. 32 96 56 22 
Konto: 5301 0321366  •  dff@danskformand.dk  •  www.danskformand.dk

Åbningstider: Man - tors: Kl. 09.00 - 15.00 og fre: Kl. 09.00 - 12.00

Arbejdsløshedskassen: Akademikernes  • Tlf.: 33 95 03 93

LOKALAFDELINGER
Nordjylland Afdeling Østjylland 
Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen 
Aalborgvej 47, Mou  Niels Bohrsvej 14 
9820 Storvorde 8920 Randers NV
Tlf. 50 51 61 51 Tlf. 50 51 61 52
nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

Midt-Vest København
Formand: Vagn Nordentoft Formand: Ole Nyberg
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Nybølvej 11, 2610 Rødovre
Tlf. 50 51 61 53 Tlf. 50 51 61 60
midt-vest@danskformand.dk kbh@danskformand.dk

Afdeling Syd Syd- og Vestsjælland
Formand: Finn Kristensen Formand: Keld Klausen Dahl
Aalevej 16B, 7160 Tørring Hammer Bakker 16, Hammer
Tlf. 50 51 61 55 4750 Lundby. Tlf. 50 51 61 61
afd.syd@danskformand.dk kelddahl1@hotmail.com

Bornholm Lolland-Falster
Formand: Bjarne L. Andersen Formand: Lars Hansen
Skovbrynet 1, 3730 Nexø Østervang 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 50 51 61 56 Tlf. 50 51 61 50 Mobil: 30 12 95 60
bornholm@danskformand.dk

lehansen@post.tele.dk

NYE MEDLEMMER 
Følgende er optaget som nyt medlem siden sidste udgave:

Afdeling Syd- og Vestsjælland
Mads Strand Olsen, Ryttervej 2, 4330 Hvalsø 

DØDSFALD 
Afdeling Syd
15.03.2015 Niels Troldahl Nielsen, Ny Adelgade 19, 5610 Assens 

MÆRKEDAGE
Nordjylland  

80 år 25-05 Verner Andersen, Stationsmestervej 30 st., 
  9200 Aalborg SV.
70 år 23-06 Vagn Bech Lynggaard, Østermøllevej 43,  
  7900 Nykøbing M.
60 år 27-06 Per Olesen, Ledvogtervej 12, Ørsø, 9330 Dronninglund

Østjylland
60 år 18-06 Hans Henrik Bang Jensen, Sørens Toft 10, 8362 Hørning
 23-06 Thorkild H. Kristensen, Rønvangen 180, 8382 Hinnerup
50 år 29-06 Kenneth Kjær Larsen, Fuglebakken 24, 8382 Hinnerup
 30-06 Kurt Karlsen Daugaard, Tingstedvej 33, 8850 Bjerringbro

Midt - Vest 
90 år 30-01 Oluf Benjamin Nielsen, Evaldsvej 7, 7500 Holstebro
60 år 19-05 Anton Berthelsen, Ericavej 74, 7470 Karup
 23-06 Bent Nielsen Hvam, Hallundbækvej 19, Feldborg,  
  7540 Haderup

Syd 
80 år 27-05 Hjalmar Hansen, Søballevej 13, 5270 Odense N
75 år 09-05 Hans Nissen Hansen, Nedervej 5, Mjels, 6430 Nordborg
60 år 20-06  Niels Kristoffersen, Slagkrogen 154, 5220 Odense SØ  
50 år 19-05 Bjarne Hansen, Moltrup Bygade 12, 6100 Haderslev
 24-05 Frank Hansen, Frydendal 8, 6200 Aabenraa 
 04-06 Lars Sørensen, Præstgårdsvej 8, 6840 Oksbøl
 06-06 Søren Andersen, Valnøddevej 67, 5270 Odense N
 20-06 Jeppe Borik Hansen, Ribe-Vejle Landevej 66, 6622 Bække

København
70 år 02-06  Carl Erik Knudsen, Kingosvej 19, 4600 Køge
60 år 25-05 Pietro Mario Svendsen, Nørregade 24 D, 2. tv., 4600 Køge
 07-06 Frank Olsen, Kirkebjerg Alle 175, 2605 Brøndby

Syd- og vestsjælland
75 år 20-06 Leif Haarlev Nielsen, Blidsøvej 171, Næsbystrand,  
  4200 Slagelse
 28-06 Børge A.K. Nielsen, Højbjergvej 32, 4470 Svebølle
70 år 19-06 Per Sten Larsen, Ny Stottsvej 20, 4220 Korsør
50 år 02-05 Per Skjold Petersen, Kornbakken 9 st. tv., 4700 Næstved.
 10-05 Thony Bøje Hansen, Østerled 29, 4281 Gørlev.
 23-06 Per Madsen, Lundestensvej 3, Harrest, 4200 Slagelse

TEMA NÆSTE UDGAVE 
 
Dansk Formands Forening har til blad nr. 3, 2015  
Grønne områder - Have og Landskab som tema

Vi sætter fokus på maskiner indenfor området Have og Land- 
skaber. Vi vil også lave interviews med leverandører og udføren-
de entreprenører indenfor branchen.

Kontakt: For yderligere information kontakt mediakonsulent
Diana Kirk, tlf. +45 7610 1157. Deadline 2. juni 2015.

TJEK DIN PENSION 
MED MIT PFA

Hent Mit PFA app’en i App Store eller på Google Play

Hvor meget har du sparet op, hvad har du fået i afkast og hvilke forsikringer har 

du? Alt det får du hurtigt overblik over med Mit PFA app’en. Her kan du også 

se dit Pensionstal og få en fornemmelse af, hvad du har at leve af den dag du 

siger farvel til arbejdet.

Ann MitPFA 210x297mm.indd   1 06/02/15   10.52
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•  Prøv kræfter med de nyeste og største 
dumpere, læssemaskiner, dozere og 
valsetog

•  Test alle maskinerne på ”8 tons road” 
og deltag i lodtrækning om billetter 
til Madonna i Jyske Bank BOXEN

•  Oplev 7.000 m2 fælles demoareal med 
knusere – for første gang i Danmark

•  Prøvekør ATVere, pickups og andre terræn- 
gående maskiner

•  Hep på finalisterne i DM for minigravere

•  Se stærkmand-opvisning (lørdag)

•  Flyv hen over messeområdet i helikopter (lørdag)

135.000 m2 sprængfyldt med nyheder, 
aktiviteter og fede oplevelser

Besøg Danmarks største 
arbejdende fagmesse for 
entreprenør- og anlægs-
branchen

Print gratis 
adgangskort på eh15.dk og deltag i lodtrækning om en trailer til en værdi à kr. 78.000,-

Følg os på

Læs meget mere på eh15.dk


