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SITECH 

Trimble 3D GPS Lite 
NYHED!

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

√

√
√
√
√
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kr. 119.000,- 
             inkl. montage
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leder
DANSK FORMANDS FORENING  

I NYE LOKALER

Vi fik pludselig meget travlt før sommerferien, da vores udle-
jer opsagde os, fordi Lederne skulle bruge vores lokaler til kur-
susafdeling. Vi fandt heldigvis nogle velegnede lokaler tæt på 
Prags Boulevard, så flytningen kom til at forløbe meget hurtigt 
og rimeligt let - med en god flyttemand. 

Vi har nu fået indrettet os i de nye lokaler i Eliasgade 10 på 
Amager i København. Se billederne og omtalen her i bladet. 

Dansk Formands Forening har fået en henvendelse fra Dansk 
Byggeri ved Flemming Grangaard, som er chefkonsulent i Kur-
sus & Udvikling. Han har sammensat et fyraftens kursus, der 
henvender sig til alle vores medlemmer, også de offentligt an-
satte. Vi vil afprøve, om det har interesse for vores medlemmer 
og deres kolleger. Det vil sige, at medlemmerne gerne må in-
vitere deres kollegaer med. Se foromtalen inde i Formandsbla-
det eller på vores hjemmeside.                                                                                                                               

Dansk Formands Forening har netop holdt kommunal-kur-

sus i Svendborg. Kurset var igen en stor succes. Kursisterne fik 
undervejs nogle gode input til, hvordan man kommer igennem 
nogle dilemmaer i dagligdagen omhandlende stress. Del- 
tagerne fik nogle gode værktøjer med sig hjem, som de kan 
bruge i dagligdagen. Se omtalen i næste Formandsblad nr. 6. 

Dansk Formands Forening har netop afviklet møde på Ving-
stedcentret for alle afdelingsformændene. Der er udfærdiget 
et beslutningsreferat i dette blad. På dagsorden var blandt an-
det sammenlægning af afdelinger på Sjælland.

Husk erhvervskonferencen AJOUR 2015 i Odense, som 
Dansk Formands Forening nu er en del af også. Se annoncen 
inde i bladet, eller se hele det spændende program på www.
ajour2015.dk  

KIM BØJE MADSEN 
Landsformand

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

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne på årets 
kommunale kursus 
fik rigtig meget med 
hjem. Se reportage  
i næste nummer af  
Formandsbladet.
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Velkommen til alle afdelings- 
formændene.

Årsmøderne 2015
Det har igen været en meget sløj om-
gang årsmøder rundt i landet. Vi må for-
mode, at vores medlemmer har de op-
lysninger, de behøver, idet interessen er 
så lille, som den er. Måske er en af grun-
dene, at man efterhånden kan finde alle 
oplysninger på nettet. Man kunne evt. 
flytte tidspunkt for årsmødet eller skifte 
sted, måske der så vil komme nogle fle-
re eller andre medlemmer til årsmøder-
ne? Syd- og Vestsjælland vil rykke tid og 
sted til deres næste årsmøde, og Midt-
Vest vil holde deres møde som week-
end ophold. Bornholms Afdeling er ble-
vet opfordret til at holde deres møde en 
hverdagsaften. Nogle afdelinger havde 

ændret på deres årsmøder, men de måt-
te desværre konstatere, at fremmødet 
ikke blev større af den grund.

Landsformanden henstiller til, at da-
toerne til årsmøderne i 2016 ikke over-
lapper hinanden, da han gerne vil 
repræsentere hovedkontoret på alle års-
møderne, og fordi afdelingsformænde-
ne er på valg i 2016.

De foreløbige datoer blev som neden-
stående: 
•  Lolland-Falster Afdeling    

Den 6. februar 2016 (formiddag)
•  Syd- og Vestsjælland Afdeling  

Den 6. februar 2016 (eftermiddag)
• Nordjyllands Afdeling           

Den 27. februar 2016
•  Afdeling Østjylland             

Den 5. marts 2016
•  Bornholms Afdeling           

Den 10. marts 2016 (torsdag)
•  Midt-Vest Afdeling           

Den 12. marts 2016
•  Afdeling Syd                       

Den 19. marts 2016
 
E. & H. Messen og H. & L. Messen
E. & H. Messen var ikke særlig godt be-
søgt. Messen i Slagelse var en publi-
kums succes med ca. 10.800, men vi fik 
ikke mange nye henvendelser. Mange 
nuværende medlemmer hilste dog på 
os. Vigtigst af alt: Vi fik vist flaget. Kim 
takkede for den hjælp han fik, så vi kun-
ne gennemføre de to messer.

Hvervning af nye medlemmer
Hvervning af medlemmer går meget 
sløjt, som det fremgår af medlemstallet. 
Som vi har talt om tidligere, så skal vi til 
at gøre mere for at skaffe medlemmer til 
DFF. De er derude et sted. Bestyrelsen 
har talt om, såfremt tilbagegangen ikke 
stopper, nu hvor der starter en del byg-
geprojekter de næste par år, så bliver vi 
sikkert nødt til at se os om efter en sam-

arbejdspartner med henblik på en mulig 
sammenlægning. 

Overenskomsten med KL
Overenskomsterne er underskrevet på 
nær Formandsoverenskomsten. Den er 
aftalt men ikke underskrevet. Overens-
komsterne kommer ind på hjemmesiden 
løbende, så snart vi modtager dem.

Det var en meget nem omgang denne 
gang. Medlemmer får en stigning på ca. 
5,47 pct. over en periode. Medlemmer 
kan se stigningerne på forhandlings-
fællesskabets hjemmeside eller på KL’s 
hjemmeside.

Regnskab for 2014
Det viste et overskud på kr. 88.923. Regn-
skabet blev enstemmigt godkendt. Bud-
gettet for 2015 ser fornuftigt ud.

Budget 2016
Der er blevet udsendt to eksempler, 
hvoraf der er kontingentstigning på det 
ene. Der var en debat om kontingent-
stigning, og der måtte en afstemning 
til, som blev seks imod og tre for kontin-
gentstigning. Der kommer således in-
gen stigning for Dansk Formands For-
enings medlemmerne i 2016.

Budgettet for 2016, med en nul stigning, 
blev derfor vedtaget.

Landsrådsmødet 2016
Vi forventer at holde landsrådsmøde i 
Odense i november 2016. 

Sammenlægning af afdelingerne 
Lolland-Falster, Syd- og 
Vestsjælland samt København
Lolland-Falster har haft bestyrelsesmø-
de, hvor de drøftede emnet. Der var en 
livlig debat om, hvordan og hvorledes en 
sammenlægning skal gennemføres. Vi 
afventer udspil fra Syd og Vest Sjællands 
Afdeling. Oplægget bliver taget op på 

Dagsorden:

1. Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Årsmøderne.

3. E. & H. Messen og H. & L. Messen

4. Hvervning af nye medlemmer, 
herunder status på kampagne.

5. Overenskomsten med KL

6. Gennemgang og godkendelse  
af regnskab for 2014

7. Budget 2016 herunder kontingent

8. Landsrådsmødet 2016.

9. Forelæggelse af strategi for og 
hvorledes sammenlægning af  
afdelingerne Lolland-Falster,  
Københavns afdeling og Syd- og 
Vestsjællands afdeling kan foregå, 
herunder drøftelse af grænser.

10. DFF i nye lokaler

11. Faglige sager

12. Eventuelt

Nyt fra foreningen

Referat fra bestyrelsesmøde 
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de enkelte årsmøder, idet medlemmerne også skal høres for, 
hvad de har at sige til de oplæg, der bliver fremsat.

DFF i nye lokaler
Dansk Formands Forening flytter i nye lokaler den 21. septem-
ber 2015. De nye lokaler ligger i Eliasgade 10, 2300 København 
S. Dette betyder at vores fastnet vil blive omstillet til Kims mo-
bil i nogle dage. Vi vil bestræbe os på at gøre det så smertefrit 
som muligt for medlemmerne.

Faglige sager
Der sker endelig noget med sagen med SamPension. Vi har nu 
sendt en skrivelse sammen med Konstruktørforeningen, Tek-
nisk Landsformand og Bibliotekar Forbundet. Vi har netop fået 
en reaktion på brevet. Det forlyder, at SamPension ikke vil have 

siddende på sig, at de ikke er samarbejdsvillige. De er derfor 
nu blevet i mødekommende for, at vi får indgået en aftale. DFF 
afventer videre forløb snarest.

Vores sag fra Fredensborg kører videre, og sagen skal for i 
KL den 18. marts 2016.

§ 2a sagen fra Højesteret, som blev sendt videre til EU. Der 
var retsmøde i Luxemburg den 7. juli 2015. Vi afventer dom den 
27. oktober 2015.

Vi har holdt møde med Dansk Byggeri vedrørende efterud-
dannelse og hvervning af folk til at blive formand. Vi afventer 
stadig svar fra KEA. Lars og Kim har mødtes med Dansk Byg-
geri den 10. august 2015. Vi afventer oplæg fra Dansk Byggeri.

Eventuelt
Igen kommentarer.

Farerne lurer både her og der. Nogle gange helt åbenlyse – 
andre gange mere skjulte. Farerne kan også ”gemme” sig i 

krævende arbejdsmiljøer. Nogle er måske blevet glemt i det, der 
er blevet hverdagen. Men faren behøver ikke være en risiko. 
Den kan i stedet være udfordringen, som får adrenalinen til at 
pumpe lidt ekstra. Et ekstra kick og variation i arbejdsdagen. 

Det kræver opmærksomhed. Det kræver sikkert udstyr. 
Det kræver tryghed. Det kræver Worksafe.

Det er ingen 
    leg derude...

Stærevej 2 • 6705 Esbjerg Ø • Tel. +45 7611 5000
info@procurator.dk • www.procurator.dk 

Sådan kan man omplante et fuldvoksent træ med klump og det hele. 
Billedet er fra H. & L. Messen.
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AF NIELS HENRIKSEN

Intet var lettere end at læsse en ordentlig dynge forskalling, 
støbeforme, stilladser og sikkerhedsrækværk af på bygge-
pladsen, og så komme og hente det hele igen, inden bygher-
ren står klar med saksen for at klippe den røde snor over. Men 

det er slet ikke den filosofi, som tysk-ejede PERI arbejder ef-
ter. Tværtimod. PERI ønsker at være synlig på byggepladsen 
og være en aktiv sparringspartner, der med professionel råd-
givning, udstrakt service og individuelt projektering er med til 
at skabe merværdi for kunden.

PERI ER SYNLIG  
PÅ BYGGEPLADSEN

Rådgivning, service og individuel projektering skaber merværdi for kunderne.

Henning Jørgensen er konsulent hos PERI  
og er meget synlig på byggepladsen.
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- Vi er selvfølgelig gerne med helt fra 
projekteringsfasen, hvor vi rådgiver arki-
tekten og ingeniøren om hvilke mulighe-
der, vi kan tilbyde med vores materiel, så 
de kan tilpasse det til deres projekt. Den 
samme ydelse tilbyder vi også til entre-
prenørerne, så tilbuddet kun er på det 
materiel, som er nødvendigt for bygge-
riet. For os er hvert nyt byggeri en op-
gave, der skal løses helt fra bunden. I 
vores store projekteringsafdeling bliver 
alt regnet ud minutiøst ud fra tegninger 
og forudsætninger. Vi benytter naturlig-
vis vores egne standardprodukter, men 
alt fra den mindste bolt til de kraftigste 
multipropper og paneler bliver dimen-
sioneret præcist til den aktuelle opga-
ve, så kunden får nøjagtig det materiel, 
der er mest optimalt – og som selvføl-
gelig danner grundlag for et sikkert, ro-
bust og veludført byggeri. Med behørig 
dokumentation for beregninger og med 
detaljerede vejledninger i brug af mate-
riellet, forklarer konsulent hos PERI, Hen-
ning Axelsen, der har kontakten med 
byggeriet af BLOX ved Christians Bryg-
ge lige i hjertet af København, kun et 
stenkast fra Københavns Havn og bare 
få minutters gang fra Christiansborg, 
Glyptoteket, Tivoli og Tøjhusmuseet.

BLOX
Projektet havde egentlig Phil & Søn som 
hovedentreprenør, men efter virksom-
hedens konkurs har Züblin overtaget an-
svaret med byggeriet af et kompleks, 
der både bliver et professionelt arkitek-
tur- og designcenter og et offentligt, re-
kreativt område med boliger, grønne 
områder og legepladser samt restaurant 
og parkeringskælder med plads til 350 
biler fordelt på tre lag.

VARIO-paneler
- Allerede ved udgravningen af parke- »

Multipropper, en platform af VARIO-paneler udgør sammen med skråstivere  
en effektiv støtte for et betondæk.
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Afstivningen her kan klare en langt 
højere belastning end de alminde-
lige multipropper.
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ringskælderen var vi en del af byggeri-
et, idet vi leverede de VARIO-paneler, 
som betonvæggene er støbt op imod. 
Her er det naturligvis afgørende, at pa-
nelerne er dimensioneret, således at de 
kan modstå trykket fra de mange, man-
ge tons beton, der er hældt ned i støbe-
formene, påpeger Henning Axelsen.

- Karakteristisk for byggeriet er de fire 
sorte elevatortårne, to på hver side af 
den travle Christians Brygge. Tårnene 
er støbt insitu med forskalling, der klat-
rer opad i takt med, at processen skri-
der frem. Kravene til de færdige beton-
overflader er høje, og forskallingen skal 
efterlade et bestemt aftryk valgt af ar-
kitekten. Netop denne kombination af 
klatreforskalling og arkitektoniske krav 
til formsamlinger og huller fra forank-
ringsjern gør, at der ikke kan anvendes 
traditionel projektering af løsningen. 
Hvor klatrekonsoller normalt dimensio-
neres først og dermed bestemmer for-

maftrykket er det i denne situation for-
mene, som er afgørende for løsningens 
udformning. Og netop denne kombina-
tion gør løsningen unik. PERI har også 
her projekteret en specifik løsning. Til 
støbning af de mange etageadskillel-
ser anvendes Multipropper som under-
støtning, og endelig er det eksempelvis 
også vores VARIO-paneler, der er brugt 
til støbningen af ramperne til parke-
ringskælderen. I dette tilfælde er pane-
lerne blot lagt ned.

Synlig samarbejdspartner
- Vi kunne sagtens levere alt det mate-
riel, kunden har brug for på én gang, 
men det vil blot betyde, at kunden kom-
mer til at betale for noget, som han ikke 
bruger. Alt materiel skal jo ikke bruges 
på én gang men løbende i processen, 
og derfor ønsker vi at være en aktiv og 
synlig samarbejdspartner på bygge-
pladsen. Jeg kommer typisk på pladsen »

Multipropperne indstilles let i højden.  
Der er nemlig indbygget et centimetermål.

BLOX ligger i yderste række mod Københavns Havn. Mere vandnært kan det ikke blive.
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10 F O R M A N D S B L A D E T

mindst én gang om ugen. Her går jeg en 
tur rundt og kigger, om materiel ligger 
tilsyneladende ubrugt hen. Hvis det er 
tilfældet, tilbyder jeg at tage materiellet 
hjem. På den måde sparer kunden en le-
jeudgift, samtidig med at jeg får mulig-
hed for at leje det pågældende materiel 
ud til en anden kunde. Vi tilbyder selvføl-
gelig også at sørge for leveringen af det 
materiel, som kunden først skal bruge 
senere i processen, så han heller ikke her 
kommer til at betale unødvendig leje.

 
 
 
 

Stor post
- Tilbehør som forskallingsmateriel  
og sikkerhedsudstyr er en stor post 
på et større byggeri, så derfor er der 
meget fornuft i at have fokus på dels 
at leje det helt rigtige udstyr, i den 
mængde det er nødvendigt og på de 
tidspunkter hvor det skal bruges, og 
jeg har kun mødt stor interesse for, at 
vi påtager os den rolle, understreger 
Henning Axelsen, der selv er udlært 
murer og senere bygningskonstruk-
tør.

- I projekteringen vil vi gerne, at det 
er vores egen tekniske afdeling, der har 
foretaget beregningerne. Vores ingeni-
ører kommer ud på byggepladsen, hvis 
kunden ønsker det, og vi mener, at kun-
den får en større sikkerhed for, at bereg-
ningerne holder, når vores specialister 
selv har foretaget beregningerne og der-
med har udformet dokumentationen for 
styrker og belastninger, siger han og til-
føjer, at PERI gerne er totalleverandør af 
alt forskallings, understøtnings og stil-
ladsmateriel, projektering, rådgivning og 
service i forbindelse med byggeriet.
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Bygherren er Bygningsstyrelsen, og som 
en del af Klima-, Energi - og Bygningsmi-
nisteriet har Bygningsstyrelsen en særlig 
rolle i forhold til at pege på muligheder 
for at reducere energiforbruget i bygnin-
ger samt vejlede og inspirere andre med 
energirigtige og arbejdsmiljømæssige 
løsninger. 

For at håndtere disse krav fokuserede 
man på at anvende vinterforanstaltnin-
ger, der giver håndværkerne det opti-
male arbejdsmiljø under vinterbyggeri-
et. Eftersom arbejdet skulle foregå i høje 
åbne konstruktioner, var det nødvendigt 

at afskærme håndværkerne mod kulde, 
blæst og nedbør i vinterperioden.

Det blev besluttet at interimsaflukke 
byggeriet med Altiflex-moduler i ste-
det for de traditionelle plastbetrukne 
rammer. 

Fleksibel løsning
- Med Altiflex systemet fandt vi en 
fleksibel løsning, hvor vi kunne slippe 
for meget andet værn. Sikring mod 
nedfald var også med i vores overve-
jelser, og især i forbindelse med nat-
arbejde var det vigtigt med total ind-

dækning af hensyn til lyddæmpning, 
fortæller Jacob Frost fra byggeledel-
sen, H+Arkitekter A/S.

Ud over facadeaflukning, som har 
været med til at sikre at arbejdet kunne 
blive udført hele vinteren uafhængigt 
af vejret, blev Altiflex moduler også 
brugt som døre, skillevægge og mo-
bile opbevaringsrum. Gevinsterne ved 
Altiflex systemet var til at få øje på, og 
de forskellige løsninger har bidraget 
til et bedre arbejdsmiljø i form af fær-
re trækgener, mindre støj og bedre sik-
kerhed. 

15 ETAGER TÅRN 
CENTRUM FOR INTERNATIONAL 

FORSKNING
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har udbygget Panum med  

Mærsk Bygningen. Den nye bygning på hele 42700 kvm er et 15 etages højt forskertårn, der skal være 
internationalt centrum for forskning og undervisning i sundhed og sygdom. 

Den nye bygning på hele 42700 kvm 
er et 15 etages højt forskertårn.
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AF NIELS HENRIKSEN

Prustende tager vi trapperne opad. Og 
opad. De indvendige, de udvendige og 
stigerne til vi stakåndet står på toppen 
af det, der skal blive Amager Ressource 
Centers ny administrationsbygning. Vi 
står på niveau 58, og det vil sige 58 me-
ter over jorden, og da man regner med, 
at der mellem hver etage er fire meter, 
vil det sige, at vi har vandret opad sva-
rende til næsten 15 etager.

Men selv om der er overskyet, den 

dag Formandsbladet har sat formand 
Alex Jørgensen fra Züblin A/S stævne på 
et af Danmarks i øjeblikket mest spekta-
kulære byggerier, så kan vi forblæste og 
forpustede stå på toppen og nyde ud-
sigten over København til den ene side, 
Øresund med broen og flyene, der lan-
der og letter, samt Copenhagen Cab-
lepark og Københavns Go-kartbane til 
den anden.

Züblin og Amager Bakke
- Züblin sætter et kraftigt aftryk på byg-

geriet. Det er nemlig Züblin Stahlbau, 
der står bag montage af den omfatten-
de stålkonstruktion, der både omkran-
ser det avancerede forbrændingsan-
læg, og som bærer på den enestående 
skibakke, der bygges oven på anlæg-
get, forklarer Alex Jørgensen, der er 
ansat som formand i den danske af-
deling af den store europæiske entre-
prenørkoncern med 73.000 medarbej-
dere – de 500 i Danmark.

Züblin i Danmark er underentreprenør 
til Züblin Stahlbau, og på Amager Bak-

ZÜBLIN 
TRÆKKER DYBE SPOR  

PÅ AMAGER BAKKE
Entreprenørkoncernen er stærkt engageret i opførelsen af verdens mest moderne affaldsbaserede 

energianlæg med en skibakke på toppen.

Skibakken anlægges med et fald på 35 pct., og man kan tydeligt fornemme den fart, 
som skiløberne får på, når de drøner ned ad den sorte piste fra 85 meters højde.

»
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Træt af synlige brønddæksler?

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

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

Jesmig Brønddæksler giver den sidste finish i enhver belægning. Dækslerne 
fås i flere typer, der kan tage helt op til 40 tons belastning.
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ke, som projektet hedder, er det Alex 
Jørgensens opgave bl.a. at holde tæt 
kontakt til de omkring 40 Züblin-medar-
bejdere på pladsen, der er beskæftiget 
med at støbe funderinger til de tonstun-
ge stålkonstruktioner og montere beto-
nelementer, bestille beton og armering 
samt kraner. Alex Jørgensens folk skal 
således montere 2000 huldækelemen-
ter og omkring 200 vægelementer. I alt 
bliver der på pladsen støbt godt 45.000 
kubikmeter beton. Selve stålkonstruktio-
nen vejer omkring 5000 tons.

22 kraner
- Pladsen er på mange måder usædvan-
lig. Dels selvfølgelig på grund af størrel-
sen, og dels fordi vi har så mange tunge 
løft. På et tidspunkt havde vi 22 kraner 
på pladsen på én gang, så alene kranar-
bejdet krævede utrolig god og nøjag-

tig planlægning. Ikke mindst nærheden 
til Øresund er en udfordring i forhold til 
kranarbejdet, for de højeste kraner må 
ikke arbejde, hvis vindhastigheden når 
over 8 sekundmeter, og det gør den hur-
tigt herude ved vandet, hvor vi tillige er 
mange meter oppe, påpeger Alex Jør-
gensen, der ikke lægger skjul på sin fa-
scination af opgaven.

Fagligt udfordrende
- Jeg kan jo sagtens være med til at rej-
se en mindre bygning, men jeg synes, 
at det er langt mere spændende at del-
tage på et stort byggeri som dette. Jeg 
har arbejdet med beton, siden jeg var 
helt ung, så her bliver jeg virkelig udfor-
dret fagligt, og det er spændende, fast-
slår han.

Med Amager Bakke får København 
verdens mest moderne og miljørigtige 

affaldsbaserede energianlæg. Ama-
ger Ressource Center (ARC) modtager 
affald fra 600.000 borgere og 68.000 
virksomheder. ARC er ejet af Dragør, 
Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn 
og Tårnby kommuner og omsatte i 
2014 for 484 mio. kr. Selve forbræn-
dingsanlægget er på 9500 kvm, mens 
det rekreative areal fylder 9000 kvm. 
Skibakken bliver på 11.000 kvm fordelt 
på tre pister, nemlig en 180 meter lang 
sort piste, en 55 meter lang blå piste 
og en 150 meter lang grøn piste. I alt 
bygges der 41.000 kvm svarende til 
syv fodboldbaner.

Projektet er tegnet af BIG – Bjarne In-
gels Group og er udformet som en bak-
ke, hvor selve tagfladen stilles til rådig-
hed for offentligheden. Med sine 85 
meter bliver Amager Bakke Københavns 
højeste ”bjerg” og vil udgøre et markant »

Amager Bakke bliver en del af et kæmpe rekreativt område med bl.a.  
Copenhagen Cablepark til venstre og Københavns Go-kartbane til højre.

Amager Ressource Center 
får administration i hele den 
del af komplekset, der ven-
der ind mod byen.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men den indviklede stålkonstruktion  
er en del af den sidste etape af selve skibakken, som ender i 85 meters højde over ARCs 
administrationsbygning.
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Altiflex interimsaflukning er en effektiv og robust løsning til 
midlertidig aflukning af byggepladsen.

Med Altiflex systemet reduceres varmeforbruget,  
udtørringsperioden forkortes og fugtskader forebygges. 

Altiflex moduler kan kombineres, så de aflukker alle størrelses 
åbninger i byggeriet. Der findes konkrete løsninger til aflukning 
af eksempelvis vindfang og hejs.

Interimsaflukning og sikkerhedsrækværk i én arbejdsgang

Se filmen om interimsaflukning på www.altiflex.dk 

Er dit byggeri vinterklar?

Holdbare og kræver ingen løbende vedligeholdelse

Effektivt værn mod træk og kulde. Godt for arbejdsmiljøet

Facadeaflukning på Carlsberg Byen, medio 2015

Færre processer, enklere styring = bedre totaløkonomi

Formand hos Züblin, Alex Jørgensen (th), 
sammen med ingeniør Mohammad Saraj  
på toppen af Amager Bakke.
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På et tidspunkt var der samlet 
22 kraner på byggepladsen. 
Her er tre kraner i forening ved 
at løfte et stort stålelement på 
plads.
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vartegn for byen. På tagfladen bliver det 
muligt at dyrke alpint skiløb hele året, 
klatring, løb og vandring.

Tre pister
- Skibakken bliver lige så bred som ad-
ministrationsbygningen, der vender 
ind mod byen. Fra toppen kan de mo-
digste og dygtigste løbe på den sor-
te piste, mens der længerede ned ad 
bakken begynder dels en blå piste og 
en børnebakke. Bakken har et fald på 
omkring 35 pct., og skiløjperne løber 
rundt om bygningskomplekset. Der, 
hvor skibakken runder, etableres en 85 
meter høj klatrevæg – Europas høje-
ste, forklarer Alex Jørgensen. 

Det er tanken, at anlægget vil kun-
ne bruges som elitecenter for en ræk-
ke sportsgrene, men Byparken Amager 
Bakke er et tilbud til alle.

Forbrændingsanlægget skal naturlig-
vis først og fremmest omforme affald til 
energi, men det behøver jo ikke nødven-
digvis at foregå bag lukkede dørene i de 
to enorme ovne.

- På toppen i Amager Bakkes skor-
sten monteres en damp-generator, 
som samler den overskydende damp 
sammen, og for hvert ton CO2, der ud-
ledes på kraftværket, blæses en kæm-
pe røgring ud for at øge københavner-
nes bevidsthed om eget CO2-udslip. 
Hver røgring vil have en diameter på 
25 meter og en højde på tre meter, for-
klarer ingeniør hos Züblin A/S, Moham-
mad Saraj.

Det første spadestik til Amager Bak-
ken blev taget i 2013, og anlægget ind-
vies efter planen i 2017. Anlægsudgif-
ten beløber sig til 3,5 mia. kr.

Stålkonstruktionen bliver til Europas  
højeste klatrevæg.

Amager Bakke er et tilbud til alle, og projektet ventes at stå færdigt i 2017.

17F O R M A N D S B L A D E TO K TO BER 2 015 F O R M A N D S B L A D E T
TEMA: FORSKALLING,  
STILLADSER OG FALDSIKRING



18 F O R M A N D S B L A D E T

AF NIELS HENRIKSEN

”Brug af faldsikringsudstyr er en nød-
løsning og er beregnet til kortvarigt 
arbejde, normalt ikke over 4 mande-
timer for opgaven. Faldsikringsudstyr 
må kun anvendes, hvor det ikke er mu-
ligt at sikre mod fare for nedstyrtning 
ved brug af egnede tekniske hjælpe-
midler, f. eks. rækværk, stillads eller 
personløfter”.

Sådan står der i Arbejdstilsynets vej-
ledning D.5.5-2 fra juli 2007 fra - op-
dateret i 2014. Vejledningen fortæller 
også, at den korrekte faldsikring bru-
ges til enten af hindre et fald eller til at 
stoppe et fald.

- Vejledningen foreskriver også, at 
brugeren skal have modtaget informa-
tion om udstyret inden brug, påpeger 
Lars Bryrup, der er kundekonsulent 
hos Procurator, som bl.a. leverer kva-

litets sikkerhedsudstyr til danske byg-
gepladser.

Rådgivning og kurser
- Hos Procurator gør vi meget ud af at 
rådgive vores kunder i valg af eksempel-
vis sikkerhedsudstyr og værnemidler. Vi 
kan aldrig understrege nødvendighe-
den af selvfølgelig at bruge godkendt 
og reglementeret faldsikring nok. Des-
værre ser vi stadig for mange eksempler 

PROCURATOR  
KLÆDER KUNDERNE PÅ 
TIL ARBEJDE I HØJDEN

Strenge regler for hvordan medarbejdere skal være sikret,  
og hvor længe de må arbejde med det korrekte sikkerhedsudstyr.

Alle, der bruger faldsikring, skal 
have modtaget grundig instruk-
tion. Her er det konsulent hos 
Procurator, Lars Bryrup, der in-
struerer Per Hansen fra entre-
prenørvirksomheden Christian-
sen & Essenbæk.
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på, at sikkerheden i højden slet ikke ta-
ges tilstrækkeligt seriøst, siger Lars Bry-
rup, der har arbejdet med faldsikring i 
mange år.

- To gange om året inviterer vi kun-
derne på kursus på Brand og Rednings-
skolen i Korsør. Her sætter vi ledere og 
medarbejdere ind i reglerne og mu-
lighederne for at anskaffe den bedste 
faldsikring til opgaven. Vi demonstre-
rer, hvordan udstyret tages på og ind-
stilles korrekt, således at udstyret yder 
optimal sikring og samtidig sidder be-
kvemt i forhold til at løse arbejdsop-
gaven. Ydermere har kunden her også 
mulighed for at afprøve udstyret i prak-
sis på handlingsbane med forskelli-
ge scenarier. Medarbejderen skal hver 
eneste gang, han ifører sig udstyret, 
tjekke om udstyret er godkendt inden-
for 12 måneder, og om der skulle være 
synlige skader. Er der det, skal udstyret 
kasseres. Det gælder også, hvis udsty-
res har været brugt ved en faldulykke. 
Så kan det ikke benyttes efterfølgende, 
fastslår Lars Bryrup.

Indstilling af udstyr
- Det er utroligt vigtigt at indstille ud-
styret hver eneste gang, det skal bru-
ges. Også selv om en medarbejder 
eksempelvis har sit eget udstyr. Der 
er altid et eller andet, der kan optime-
res. Forkert indstillet udstyr – typisk 
for løst – kan i værste fald medføre dø-
den for medarbejderen, understreger 
Peder Pedersen, der er arbejdsmiljø-
leder hos entreprenørvirksomheden 
Christiansen & Essenbæk, som bl.a. 
har specialiseret sig i at løse opgaver 
på steder, hvor opstilling af stilladser 
eller brug af lifte ikke er muligt. Peder »

Med karabinhagerne fastgjort,  
kan Per Hansen roligt klatre  
ned i bunden af den store tank.
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Pedersen er uddannet til Professional Rope Access Tech-
nician Supervisor og indgår i virksomhedens Rope Access 
Team.

- Arbejde i højden – eller i dybden for den sags skyld – er 
meget anderledes end på et stillads, en arbejdsplatform el-
ler fra en lift. Med det rigtige sikkerhedsudstyr og den nød-
vendige opmærksomhed mod udstyret og opgaven kan 
opgaven sagtens løses fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 
men begynder medarbejderen at blive ukoncentreret og li-
gegyldig i forhold til at arbejde i højden eller at tjekke sit 
udstyr, så kan det blive ekstremt farligt. Så opstår risikoen 
nemlig for, at procedurer bliver overset. Resultatet kan være 
fatalt, påpeger Peder Pedersen.

Scanbolt A/S - Nyholmsvej 15, 8930 Randers NØ - www.scanbolt.com

Ring og hør nærmere på tlf. 4844 8330

OEM kvalitet - Bedste priser - Bestil online - Hurtig levering

10%
RABAT

FILTRE
Stort udvalg af kvalitetsfiltre. Nu kan 
du få 10% rabat ved køb af et filtersæt.

Priser er eks. moms

Bestil online Bestil online

HYDRAULISKE HAMRE
Sikrer dig absolut bedste præsenta-
tioner, uanset maskinstørrelse.

Bestil online

SKOVLE OG ANDET UDSTYR 
Meget slidstærke skovle, skovklo, 
grab, hydrauliske planerskovle, mm.

FRA
1.900,-

Bestil online

BÆLTEMOTORER
Størst i Skandinavien med de bedste 
priser på markedet.

PÅ
LAGER

Mærket er et bevis på, at udstyret er synet og godkendt.  
Mærket fortæller desuden, hvornår udstyret skal synes igen.

Med korrekt faldsikring inklusiv kraftige karabinhager kan med- 
arbejderen kravle sikkert opad i eksempelvis en gittermast – som dog 
ikke lige var ved hånden på Prøvestenen på Amager.
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Adrenalinen pumper
- Selv om jeg har prøvet at arbejde i højden utallige gange, så 
pumper adrenalinen da stadig, når jeg kigger ud over kanten og 
spekulerer på, hvad der venter mig dernede. Den dag, jeg ikke 
længere har sommerfugle i maven, så er det tid at stoppe, til-
føjer Per Hansen, der er ansat hos Christiansen & Essenbæk og 
har arbejdet med faldsikring på rigtig mange opgaver.

Faldsikring skal synes for hver 12 måneder - hos Christian-
sen & Essenbæk er alt udstyr omhyggeligt registreret, herun-
der også hvornår det er tid for eftersyn. En del af medarbejde-
rens gennemgang omfatter også, om udstyret er forsynet med 
det lovbefalede mærke, der indikerer, at udstyret er godkendt. 
Foreligger godkendelsen ikke, må udstyret ikke bruges.

Konsulent hos Procurator, Lars Bryrup, 
har arbejdet med faldsikring i mange år 
og er altid klædt på til opgaven.

Per Hansen 
gennemgår 
udstyret in-
den opgaven.
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Noget i den retning tænkte ingeniør Jesper 
Walter-Rasmussen, da han fik idéen til sine 
patenterede brønddæksler, der stort set 
falder i ét med omgivelserne. Med Jesmig 
Brønddæksler er det slut med synlige dæks-
ler i indkørsler, gangarealer, terrasser eller 
sågar i græsarealer.

- Jesmig Brønddæksler er et dansk produkt 
produceret i Danmark. Vores produkter er af-
prøvet og godkendt efter DS/EN 124 Teknolo-
gisk Institut, understreger Jesper Walter-Ras-
mussen, der kan levere brønddæksler, der er 
i stand til at klare belastninger fra 1,5 ton og 
helt op til 40 tons – det vil sige fra fodgænge-
re og let trafik over parkeringsplader med fod-
gængere og privatbiler til parkeringsarealer 
også med varevogne og større lastvogne.

Valgfri belægning
Jesmig Brønddækslerne er firkantede og fin-
des i forskellige størrelser. De mindste pas-
ser til plastbrønde med en diameter på Ø315 
mm og Ø425 mm. De største passer til brønde 
med dækselstørrelse på 600 mm. Endelig kan 
brønddækslerne leveres i specialmål.

Overfladen er valgfri og kan f. eks. være 
fliser, klinker, herregårdssten, betonsten, 
chaussésten, træ og sågar græs. Endelig fås 
Jesmig Brønddæksel også som riste til afled-
ning af regnvand, hvor det med en perme-
abel belægning, tillader eksempelvis regn-
vand at trænge igennem.

SLUT MED SYNLIGE 
BRØNDDÆKSLER
De er ikke ret pæne, men de skal jo være der. Så hvorfor ikke få det bedste ud af situationen?
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TRIPL er udviklet af TREFOR koncernen 
gennem en brugerdrevet innovations-
gruppe med udvalgte kunder og er det 
første el-køretøj af sin slags. TRIPL er 
med sin konstruktion en slags moderne 
Long John forsynet med et stort lastrum 
og en effektiv el-motor, der på en fuld 
opladning har en radius på 100 km. 

TRIPL fås i tre varianter og er i færd-
selssammenhæng at sammenligne med 
en Scooter 45.

På byggepladsen
- TRIPL har et bagagerum på 750 liter og 
må laste 250 kg. Egentlig er TRIPL kon-
strueret til varetransport i urbane miljø-
er, altså i bymiljøer. Køretøjet kommer 
nemt rundt i områder, hvor fremkom-
meligheden med varevogn eller last-
bil kan være meget besværlig, men selv 
om TRIPL egentlig er udviklet til bytra-
fik, vil den sagtens kunne bruges som 
et effektivt og alternativt transportmid-
del på eksempelvis store byggeplad-
ser, hvor der er behov for at transporte-
re værktøj eller mindre byggematerialer 
fra den ene ende af pladsen til den an-
den, påpeger salgschef Steen Meldga-
ard Laursen fra TREFOR Drive, der står 

bag TRIPLE. TREFOR Drive er en del af 
TREFOR-koncernen, som er en national 
energikoncern med internationale ak-
tiviteter. TREFOR er en af Trekantområ-
dets største private arbejdspladser med 
mere end 640 medarbejdere og en om-
sætning på ca. 2,5 mia. kr. om året.

Ungen udledning
TRIPL kører udelukkende på el og ud-
leder derfor ingen CO2 under kørslen. 

Samtidig er TRIPL meget støjsvag. Bat-
teriet til køretøjet fås i fire forskellige 
størrelser, og med et 8,0 kWh lithium-ion 
batteri kan TRIPL køre op til 100 km. Bat-
teriet lades fuldt op på otte timer, men 
kan med en hurtig-lader lades op på 
bare 4,5 timer.

Bagagerummet kan indrettes fleksi-
belt, og toppen kan hurtigt fjernes, hvis 
det er nødvendigt at fragte større gen-
stande.

MODERNE LONG-JOHN 
MED STRØM

TRIPL er et dansk designet elkøretøj og beviset på, at design og funktionalitet fint kan gå hånd i hånd. 

Salgsdirektør Steen Meldgaard Laursen fra TREFOR Drive demonstrerer TRIPL for  
Dansk Formands Forenings landsformand, Kim Bøje Madsen (i midten) og tidligere afdelings- 
formand på Fyn, Palle Frederiksen.
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AF NIELS HENRIKSEN

Helt så mange troppede ikke op i Sla-
gelse, hvor præcis 10.829 gæster besøg-
te messen tre dage sidst i august. Men 
tallet er rigeligt til, at HL 2015 både blev 
den mest velbesøgte hidtil, og samti-
dig er den messe, der med 270 udstille-
re har samlet flest udbydere af alverdens 
herligheder til det grønne område. Den 
hidtidige besøgsrekord lød på 10.500 på 
10.488 og blev sat i 2009 besøgende.

- At vi får 10.829 gæster, er i den grad 
kronen på halvandet års forberedelser 
og resultatet af en meget stor indsats fra 
vores udstillere og bestyrelse med hen-
syn til at få markedsført Have & Land-

HAVE & LANDSKAB 
SATTE REKORD

12.500 besøgende. Sådan lød det ambitiøse mål for HL 2015.  
I hvert fald var der fra ledelsen givet udtryk for, at det store besøgstal var indenfor rækkevidde. 

Dansk Formands Forening var som sædvanligt repræsenteret med en stand på Have & Landskab. Fra venstre er det landsformand  
Kim Bøje Madsen, æresmedlem Niels Troest, tidligere afdelingsformand Palle Frederiksen og vicelandsformand Lars Hansen

Maskinerne er en del af rygraden på Have & Landskab.
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skab. Og det er en understregning af, at 
Have & Landskab for det første er bran-
chens handelsplads og for det andet er 
hele branchens mødested, understreger 
udstillingsleder Kristian Larsen.

Kanonsucces
Have & Landskabs formand, slotsgartner 
og adjungeret professor Palle Kristoffer-
sen har ikke svært ved at opsummere 
årets udstilling med en enkelt sætning.

- Det er en kanonsucces. Og vi har 
gjort det på trods af et skybrud torsdag. 
Det synes jeg, at hele holdet bag udstil-
lingen kan være meget stolte over, siger 
Palle Kristoffersen. Han er heller ikke i 
tvivl om, hvorfor det gik så godt med at 
tiltrække udstillere og gæster til Have & 
Landskab 2015.

- At Have & Landskab får et rekordår 
kan på den ene side ses som et parame-
ter for, at det går godt i sektoren gene-
relt og er på den anden side et resultat 
af, at vi arrangører har sat et højere am-
bitionsniveau i år, er gået målrettet ef-
ter nye kundegrupper og har øget mar-
kedsføringen, påpeger han.

Udenlandske gæster
Palle Kristoffersen lufter desuden tan-
ken om, hvorvidt man til næste udstilling 
skal gøre mere for at trække udenland-
ske gæster til.

- Udstillingen har jo for alvor cemen-
teret sig som den mest betydningsfulde 
i Skandinavien, så det er måske ikke af 
vejen at begynde at kigge mere ud over 
landets grænser til næste omgang. Det 
er i hvert fald, hvad jeg hører fra flere af 
udstillerne, pointerer Have & Landskabs 
formand.

Et udvalg af 
flotte sten fra 

Sandstone.

Eksempler på flotte belægningsarbejder.
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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

TJEN ET KVARTAL  
KONTINGENT SKATTEFRIT!

Se mere på side 30

Find en kollega og få vedkommende til at indmelde sig i 
Dansk Formands Forening. Eller du kan vælge blot at give os 
et praj om en kollega, der måske gerne vil optages i Dansk 
Formands Forening, og du opnår fritagelse for et kvartals 
kontingent til DFF, når din kollega er blevet medlem af DFF. 

Nordjyllands afdeling
TUR TIL AABYBRO MEJERI/ RYÅ IS.

Onsdag d. 25.11 er der rundvisning på Aabybro Mejeri/ 
Ryå IS for medlemmer med ledsager.

Der er stegt flæsk på Biersted Kro kl. 17.00 og kl. 19.00 er 
der rundvisning på mejeriet.

Deltager antal er 50 efter først til mølle.
Deltager gebyr pr. deltager kr. 50,-

Tilmelding: Simon Pedersen, tlf. 4034 6544, Jens Mel- 
gaard, tlf. 2338 9902 eller nordjyll@danskformand.dk

P.a.v. Jens Melgaard
 

 ANBEFALEDE LEVERANDØRER

mobilkraner  
og lastbillifte

www.bms.dk - tlf. 70137138  

 LOKALNYT
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AF NIELS HENRIKSEN

Efter 18 år på Prags Boulevard på 
Amager er Dansk Formands Forening 
flyttet hjemmefra. Lederne, hvor DFF 
har siddet til leje, var kommet i plads-
nød og skulle bruge lokalerne, og der-
for måtte formændenes fagforening 

se sig om efter nye omgivelser til at 
servicere foreningens mange med-
lemmer.

Og løsningen var i bogstaveligste 
forstand tæt på. Ifølge Google Maps 
varer det seks minutter at gå fra Prags 
Boulevard 45 til den ny adresse på Eli-
asgade 10 – i bil bare to minutter.

Dansk Formands Forening er flyttet 
i nyrenoverede lokaler i en kontorejen-
dom på hjørnet af Eliasgade og Nyrn-
berggade, hvor de første medlemmer 
allerede har været inde for at hilse på 
landsformand Kim Bøje Madsen og 
sekretær Winnie Hansen.

DFF  
FLYTTER HJEMMEFRA

 LOKALNYT
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BLIV FORMAND 
FOR DET HELE

Få samlet de løse ender
Med PFA Kundeprogram er det nemt at 
holde styr på pensionen, så du ved, at 
fundamentet holder. Du tilmelder dig 
ved at udfylde din profil på mitpfa.dk og 
sige ja til, at vi må kontakte dig. Så får 
du en mail otte gange om året med dine 
personlige tal, gode råd og anbefalinger.

Tilmeld dig på mitpfa.dk 
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Afdeling Syd 
Vestjyllands Seniorklub

UDFLUGT TIL GRAM SLOT

Seniorerne i Afdeling Syd har været på en dejlig udflugt til 
Gram Slot, hvor vi fik en interessant rundvisning på slottet. En 
guide fortalte om slottets historie  - og lidt røverhistorier . 

Efter rundvisningen var der frokost , som var lavet af slottets 
egne produkter og tilberedt af slottets kokke. 

I ”kostalden” er der en fantastisk mulighed for at købe dej-
lige økologiske varer. Alle produkter af slottets egen avl.

En rigtig dejlig oplevelse som varmt kan anbefales til andre.

TILLYKKE 
Helge Ø Nielsen - 70 år

Fredag den 24. december fylder tidligere afdelingsformand i 
Dansk Formands Forening Randers Afdeling, Helge Ø Nielsen, 
70 år. Helge Nielsen, som sad i bestyrelsen i Randers, blev i 
2004 valgt til afdelingsformandsposten i Randers Afdeling ef-
ter Poul Kure, der var afdelingsformand indtil 2004.

Helge Nielsen blev i 2008 afløst af nuværende afdelingsfor-
mand Leo Kristoffersen.

Dansk Formands Forening og Afdeling Østjylland ønsker 
med disse linjer tillykke med dagen.
 
P.F.V. Kim Bøje Madsen, Landsformand

TILLYKKE 
Poul Kure - 80 år

Fredag den 29. december fylder æresmedlem og tidligere  
afdelingsformand i Dansk Formands Forening Randers Af- 
deling, Poul Kure, 80 år. Poul Kure, som sad i bestyrelsen, blev 
i 1992 valgt til formandsposten i Randers Afdeling efter Mar-
tin Munk. Poul Kure var afdelingsformand indtil 2004, hvorefter 
Poul blev æresmedlem i Dansk Formands Forening.

Dansk Formands Forening og Afdeling Østjylland ønsker 
med disse linjer tillykke med dagen.
 
P.F.V. Kim Bøje Madsen, Landsformand

Seniorklubben DFF Syd  
og Vestsjællands Afdeling

SENIORER PÅ BESØG VED SUSÅEN

Fredag den 4. september 2015 har seniorklubben været på 
endnu et besøg på Arkil A/S `s byggeplads ved Susåen. Det 
var også denne gang projektchef Carsten Pommer, som var 
vores guide rund på pladsen.

Der er sket en hel del, siden vi var der sidst. Broen over Ring-
stedgade er blevet støbt og er nu afforskallet, og man er i 
gang med at opbygge vejkassen, så der kan blive udlagt asfalt. 
Man er også gået i gang med at opstille forskalling til broen 
over jernbanen til Ringsted. Det foregår, mens der stadig køre 
tog på strækningen. 

Højbroen over Susåen har man støbt vederlagene i begge 
ender samt de store V-formede understøtninger til brodæk-
ket. Man er også begyndt at opstille de tårne, som skal bære 
forskallingen til brodækket. Ligeledes er det firma, som skal 
lave understøtningen på det frie spænd over selve Susåen  - 
ca. 40 m - ved at gøre klar til at samle gitterkonstruktionen. 
Højbroen har en højde på ca. 12 meter og en længde på ca. 
200 meter.

De store V-formede understøtninger til brodækket er støbt

LOKALNYT

Pensionist & Efterlønsklub 
Københavns Afdeling

AKTIVITETER 2015

Torsdag den 26. november 2015, kl. 11.00:
Generalforsamling/Julefrokost i haveforeningens klubhus.

Tilmelding til: Preben Andersen, tfl. 2326 5060, Bjarne  
Knudsen, tlf. 2025 2618 eller Per Ysbæk-Nielsen, tlf. 4580 1159 
/ 2024 5440.

Seniorklubben DFF Syd  
og Vestsjællands afdeling

AKTIVITETER 2015

Den 18. november 2015, kl. 15.00:
Julefrokost med bowling. Deltagerbetaling 100 kr.

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.
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Seniorklubben DFF Syd  
og Vestsjællands Afdeling

SEJLTUR PÅ SKÆLSKØR FJORD

Så har Seniorklubben taget hul på efterårets arrangementer 
med en sejltur på Skælskør fjord med turbåden Skjelskør V. Vi 
havde denne gang taget det gode vejr med høj sol og meget 
lidt vind.

Turbåden drives på frivillig basis og undervejs ud gennem 
fjorden fik vi en god orientering om, hvad vi passerede. Tilba-
ge i Skælskør var der kaffe på Restaurant Solsikken med udsigt 
over havnen. Vi sluttede dagen i det grønne med udsigt over 
Skælskør Nord.

Seniorerne fra Syd og Vestsjællands Afdeling havde vejret med, da de  
sejlede med turbåden Skjelskør. 

KURSUS
HURTIG OG EFFEKTIV KVALITETSSIKRING 

MED DIGITALE VÆRKTØJER
MÅLGRUPPE:
Kurset henvender sig til alle, som vil fokusere på en effek-
tiv kvalitetssikring, herunder tilhørende aflevering af doku-
mentation til rådgivere og bygherre.

INDHOLD:
På kurset informeres du om de værktøjer, du har mulighed 
for at anvende til forbedring af dokumentationen af den 
kvalitetssikring, du allerede anvender eller påtænker at an-
vende, samt hvordan du opbygger det digitale kvalitets-
sikringssystem til det aftalte ambitionsniveau for kvalitets-
sikringen.

Vigtige spørgsmål og emner vi arbejder med på kurset:

• Få sat begreberne på plads
• Hvornår gøres hvad?
• Projektweb og portaler
• Fotodokumentation
• Digitale mangellister
• Digital aflevering

 

• Få risikoområder og ambitionsniveau til  
 at gå op i en højere enhed
• Fokusering på det væsentlige
• Få den rigtige struktur
• De rigtige spørgsmålspunkter i det digitale værktøj
• Hvad udføres på byggepladsen, og hvad skal  
 forberedes hjemmefra?

Der vil undervejs blive demonstreret på smartphones/ 
tablets, som et nutidigt værktøj til indsamling af do- 
kumentationsmaterialet. Deltagerne vil selv få mulig- 
heden for at prøve disse værktøjer på kurset i mindre 
udstrækning.

VARIGHED: 
3 timer + evt. efterfølgende arbejdsmiddag

UNDERVISER:
Chefkonsulent Flemming Grangaard, Kursus & Udvikling, 
Dansk Byggeri

Dansk Formands Forening vil på hjemmesiden og i næ-
ste blad annoncere med tid og sted for dette spændende 
kursus. Vi vil forsøge at afvikle kurset flere steder i landet.

LOKALNYT

Tjen et kvartal kontingent 
skattefrit!

Find en kollega og få vedkommende til at indmelde sig i Dansk 
Formands Forening. Eller du kan vælge blot at give os et praj 
om en kollega, der måske gerne vil optages i Dansk Formands 
Forening, og du opnår fritagelse for et kvartals kontingent til 
DFF, når din kollega er blevet medlem af DFF. 

Både du og det nye medlem får et kvartal kontingent efter-
givet, efter at DFF har modtaget første indbetaling, fra det nye 
medlem, efter sin indmeldelse i DFF.

Endvidere udlover vi et weekendophold og trækker lod 
blandt de medlemmer, der har indsendt til Dansk Formands 
Forening i 2015. Navnet på vinderen offentliggøres i blad nr. 
1 2016. 

Man kan gå ind på vores hjemmeside og udfylde optagel-
sesbegæringen og derefter indsende den elektronisk, men 
husk at opgive hvem der er stiller fra DFF.
 
Venlig hilsen  
Dansk Formands Forening 
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FRA FORENINGEN

HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10  •  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 
Nikolaj Høck Isaksen, Kongensgade 19, 4100 Ringsted

Afdeling København 
Stig Bop Simonsen, Testrup Alle 34, 2770 Kastrup 
Michael Nyholm Strøm, Karlslundevej 22, 2690 Karlslunde 
Flemming Slott, Strandvejen 14, 4600 Køge

MÆRKEDAGE
Nordjylland
80 år 05-12  Hans Marius Kristensen, Rosenkranzvej 3, Flauens.
  9330 Dronninglund 
60 år 05-12  Hans Jørgen Staub, Peter Heises Kvarter 14,  
  9700 Brønderslev.

Østjylland
80 år 29-12 Poul Kure, Mariendalsvej 10, 9040 Randers SV
70 år 24-12 Helge Østerballe Nielsen, Hadsundvej 343-Linde 
  8981 Spentrup
60 år 19-11 Palle Jesper Jespersen, Bjørnshøjvej 10, 8380 Trige 
 30-12 Jens Oskar Aagesen Ravn, Ellebjergvej 9, Ålsø 
  8500 Grenaa

Midt - Vest
75 år 06-12 Kaj Reinhardt Rasmussen, Kolt Østervej 20,  
  8361 Hasselager
 16-12  Bent Johnsen, Vestervangsvej 28, 8860 Ulstrup
60 år 27-11 Karsten Dam, Nygårdsparken 29 Gj.Rup, 7400 Herning 
 03-12 Jørgen Andersen, Tværgade 5, Jebjerg, 7870 Roslev
50 år  08-11 Kim Christensen, Industrivej 10, Troldhede, 6920 Videbæk

Syd
80 år 27-12 Frede Helmuth Jørgensen, Heldagervej 17,  
  5700 Svendborg
70 år 06-11 Niels Hansen, Hans Egedes Vej 36, 7100 Vejle
 02-12 Carl-Erik Houvgaard Pedersen, Vejlevej 333,  
  6000 Kolding.
 13-12 Peter Jensen Hansen, Truenbrovej 10, 6400 Sønderborg 
60 år 10-11 Thomas Vesterg. Thomsen, Torvegade 154, 6700 Esbjerg
 17-12 Tommy Bjarne Jensen, Tandholtvej 28, 6000 Kolding
 20-12 Torben Jensen, Gyvelvej 2, 8763 Rask Mølle 
50 år 06-12 Jørgen Sørensen, Ågade 71, 7000 Fredericia

København
70 år 23-11 Svend Tang Skov, Emilsgade 147, 4130 Viby Sjælland
60 år 21-11 Frank Thorsen, Vordingborggade 139, 4681 Herfølge
 31-12 Steen Bergen Gullaksen, Havrevangen 43, 3400 Hillerød
50 år 03-11 Mikael Thomsen, Borupvej 18 A, 3320 Skævinge

Syd- og Vestsjælland
70 år 12-11 Kurt Arthur Berntsen, Elmegården 74, 4450 Jyderup 
 28-11 Egon Jørgen Nielsen, Arløse Torpvej 8, 4262 Sandved

Lolland Falster
75 år 25-11 Karl Frederik Nielsen, Hunseby Strandvej 40 
  4930 Maribo
70 år 08-11 Kaj Svend Mortensen, Næstvedvej 402, 4750 Lundby
60 år 24-11 Jens Otto Madsen, Gudhjemvej 7, Østerlars,  
  3760 Gudhjem

TEMA NÆSTE UDGAVE 
 
Dansk Formands Forening har til blad nr. 6, 2015  
Kloakrenovering og udnyttelse af regnvand som tema:

Vi sætter fokus på de muligheder og systemer, som vi bruger  
i dagligdagen. Vi laver interviews med nogle leverandører og  
udførende entreprenører indenfor de forskellige brancher.

Kontakt: For yderligere information kontakt mediakonsulent
Diana Kirk, tlf. +45 7610 1157. Deadline 30. november 2015.
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1DET RIGTIGE VALG

Hos Fristads Kansas kommer 
din sikkerhed i første række. 
Derfor kan vi tilbyde et komplet 
og bredt sortiment af arbejds-
tøj med høj synlighed - testet 
og godkendt efter den nye EN 
ISO 20471 standard.

EN ISO 20471 er den internationale 
standard for tøj med høj synlighed. EN 
ISO 20471 har erstattet den tidligere EN 
471 norm. Formålet med den nye stan-
dard er at skabe en endnu bedre sikker-
hed for de mennesker, som arbejder på 
steder hvor de er sårbare overfor den 
kørende trafik.
Læs mere på www.fristadskansas.dk
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