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DEN ARBEJDENDE MESSE
 – DANMARKS STØRSTE LEGEPLADS FOR 
ENTREPRENØR- OG ANLÆGSMASKINER 

14. - 16. juni
2018

GRATIS
ENTRÉ

Læs mere 
på eh18.dk

Husk at meddele ændringer i ansættelsesforhold
– vi mangler mailadresser på enkelte medlemmer
Dansk Formands Forening vil snarest udsende statistikkortene. 
Vi vil sætte stor pris på, at du returnerer de udfyldte skemaer 
med ansættelses- og lønforhold, specielt såfremt der er æn-
dringer, således vi kan få ajourført medlemskartoteket. 

Det gælder også, hvis du allerede er eller påtænker at gå på 
efterløn eller pension, da det har betydning for kontingentet. Vi 
kan konstatere, at mange medlemmer har skiftet mailadresse. 
Vi skal derfor venligst henstille, at I husker at meddele det til os.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er uændret. Vi har 
en ledighed på under 1 procent. Apropos ledige, så husk at ret-
te henvendelse til os, såfremt du bliver afskediget. Det er ikke al-
tid givet, at firmaerne husker vores indbyggede aftaler i over-
enskomsten. Det kan derfor betyde, at medlemmer desværre 
ikke automatisk får deres retsmæssige godtgørelser, når vi er 
med ind over. Så derfor bør I altid kontakte os i den givne situa-
tion.

Dansk Formands Forening har sammen med vores samar-
bejdspartnere udvekslet krav med KL til de nye overenskom-
ster, og forhandlingerne er i gang i skrivende stund.

Dansk Formands Forening har på et tidligere bestyrelses-

møde besluttet, at vi vil deltage på Entreprenør & Håndværks-
messen i Herning. E&H 2018 afvikles fra den 14. juni til og med 
den 16. juni 2018. Vi vil selvfølgelig opfordre jer til at tage jeres 
kolleger med til Herning for at besøge os på vores stand for en 
god snak. 

Dansk Formands Forening fortsætter kampagnen til vores 
medlemmer om at skaffe et nyt medlem. Man opnår et kvartals 
kontingentfrihed, samt deltager i lodtrækning om et weekend-
ophold for to. Stort til lykke til driftsleder Steen Knudsen fra 
Nordsjællands Park og Vej, som vandt et weekendophold i 
konkurrencen for 2017.

I februar eller marts er der årsmøde i din afdeling. Jeg vil 
gerne opfordre medlemmerne til at møde op på årsmøderne, 
og gøre deres indflydelse gældende, specielt nu hvor vi står 
med mange nye ting og udfordringer. Det er ligeledes vigtigt, 
at medlemmerne bakker op om det frivillige arbejde, der bliver 
udført ude i afdelingerne.

Find hvor og hvornår dit årsmøde foregår, her i Formands-
bladet eller på vores hjemmeside. 

 
KIM BØJE MADSEN
Landsformand

HUSK AT MEDDELE
ÆNDRINGER
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Landsformanden bød velkommen, der 
var ingen afbud.

Dagsorden
Der var nogle få tilføjelser til den udsend-
te dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til referatet 
fra mødet den 23. september 2017. Refe-
ratet blev godkendt og underskrevet.

Faglige forhold
Kim omtalte på sidste møde, at han havde 
været til en foreløbig indledende for-
handling i en jysk kommune. Kommunen 
ville afskedige vores formand, som er 
gartnerformand. Formanden fik tilbudt en 
fratrædelsesordning. Den var han, på 
trods af omstændighederne, tilfreds med.

En ny sag fra en kommunal formand 
som er blevet bortvist. Sagen er efter vo-
res mening helt ude af proportioner, og 
burde slet ikke være kommet så vidt. Men 
det er sket, og DFF har derfor overdraget 
sagen til advokaterne i FTF, som kører sa-
gen for os. Den forventes at blive behand-
let i KL. Vores medlem har fået tilbudt an-
det arbejde hos en lokal entreprenør.

Alle ansatte i Park og Vej i Aarhus 

Kommune har ansøgt deres stillinger, og 
næsten alle har fået det, de søgte. Kim 
gav et referat af situationen i Aarhus Kom-
mune, som stadig udvikler sig.

Kim har været til møde i Forhandlings-
kartellet i FTF. Forhandlingskartellet be-
står bl.a. af Maskinmestrene, Dansk For-
mands Forening, Dansk Musikerforbund, 
Danske Skov- og Landsskabsingeniører 
og Have og Parkingeniører, Det offentlige 
Beredskabsforbund, Søfartens Ledere 
Frederiksberg Kommunalforening, Gen-
tofte Kommunalforening, HI – Organisati-
on for ledende medarbejdere i idræts-, 
kultur- og fritidssektoren, Konstruktørfor-
eningen og Kort- og Landmålingstekni-
kernes Forening. Kim fremlagde en intro-
duktion til mulighed for ny fælles 
partnerskabsaftale med PFA, som han 
gennemgik. DFF ville kunne opnå en væ-
sentlig besparelse på administrations- 
omkostningerne. Besparelsen vil derfor 
kunne blive på pensionskontoen. Den ad-
ministrative besparelse, som PFA vil opnå, 
kommer tilbage til organisationerne som 
annoncering og forskellige tiltag for infor-
mation til medlemmerne.

Der er ikke noget nyt at tilføje om vo-
res OK aftale mellem PFA og Dansk Byg-
geri.

Der er udtrukket en vinder, på vores 
kampagne “skaf et nyt medlem.” Vinde-
ren Steen Knudsen fra Nordsjælland, har 
fået direkte besked fra Hovedkontoret. 

ORGANISATORISKE FORHOLD
Overenskomster
Vi starter den kommunale overenskomst-
forhandling lige om lidt. Dansk Formands 
Forening har afleveret fælles og egne 
overenskomstkrav til KL. Vi afventer i skri-
vende stund hvornår vi bliver indkaldt til 
forhandlingerne.

Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet er i gang med 
de offentlige forhandlinger til OK 18.

FTF
Kim orienterede om de møder, han har 
deltaget i FTF, samt en orientering om-
kring 2020 planen for FTF & LO, og den 
nye ferielov.

Samarbejdet i regionerne. 
Der er ikke noget nyt. 

FR
Der havde været møde i FR den 4. de-
cember 2017 hos TDC lederforening. Vi 
talte lidt om, at TDC lederforeningen ger-
ne vil med på Lederaftalen. Næste møde 
er foreløbig aftalt til engang i februar. 

A-kassen
Vores arbejdsløshed i oktober er 3 med-
lemmer, ca. 0,5 %, og det er et fint lavt tal. 
Der er stadig stor efterspørgsel på for-
mænd, så de ledige får ikke lov at gå ret 
længe.

Kim har været til møde med repræ-
sentanter fra A-kassen, hvor der blev talt 
om samarbejdet, og de spurgte ind til 
DFF og vores planer.  

Kim er blevet indkaldt til at indtræde i 
bestyrelsen i A-kassen, da han er supple-
ant for Per Jørgensen fra Maskinmestrenes 
Forening, som er udtrådt af bestyrelsen.

Budget
Budgettet for oktober og november må-
ned 2017 blev fremlagt og gennemgået. 
Budgettet blev taget til efterretning.

DRIFTSFORHOLD
Formandsbladet
Næste blad, nr. 6 er i trykken med temaet 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 8. december 
2017 på Best Western, Kryb i Ly, Fredericia

Dagsorden:

1.  Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Faglige forhold.

3. Organisatoriske forhold

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold

6. Eventuelt
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bæredygtigt byggeri og det blev igen et 
fint blad.

Til blad nr. 1-2018 har vi temaet Beton 
og renovering. Vi har nu ca. 50 pct. af an-
nonceindtægterne inde for 2018.

ØVRIGE FORHOLD
Hjemmesiden
Lars styrer hjemmesiden. Vi lægger alt 
det aktuelle ind og vil selvfølgelig appel-
lere til, at alle følger med så godt, de kan, 
og give os et praj, såfremt I ser ting, der 
bør rettes.

Emner til kommende møder/kurser
Årsmøder i afdelingerne i 2018:
Lolland-Falster Afd. 3. februar 2018
Afd. Sjælland 17. februar 2018 
Afd. Østjylland 3. marts 2018
Bornholm Afd. 8. marts 2018 
Midt-Vest Afd. 10. marts 2018
Nordjyllands Afd. 17. marts 2018 
Afd. Syd   24. marts 2018 

E & H messe i Herning den 14.-15.-16. juni 
i Herning. Kommunalt kursus i uge 41 den 
9.-10.-11. oktober 2018.

Landsrådsmødet 2018
Landsrådsmøde er aftalt til den 27. okto-
ber 2018 på Fyn.

Næste møder
Bestyrelsesmøde fredag den 9. februar 
2018.
Bestyrelsesmøde lørdag den 7. april 2018.

Eventuelt
Ingen kommentarer.

Katkjærvej 5, 7800 Skive    ·    Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted    ·    info@scantruck.dk    ·    +45 96 147 147 

Bag enhver entreprenørsucces står robuste maskiner – og en god revisor! Han eller hun holder et skarpt  
øje med økonomien og kender tallene ned til mindste detalje. Heldigvis vil vores verdenskendte maskiner 
glæde alle talknusere – med yderst fornuftige fakta omkring brændstofforbrug, driftssikkerhed og service- 
omkostninger. Sikkert billigst i længden.  

www.scantruck.dk

DIN REVISOR VIL ELSKE DIG
Få estimaterne fra Scantruck 

– og glæd din revisor.
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Møder i den kommende tid skal 
afdække mulighederne for et 
fremtidigt samarbejde

AF NIELS HENRIKSEN

– Vi har nu indledt en dialog med Kon-
struktørforeningen som ligner os på man-
ge områder, både med overenskomster 
og opbygning i foreningen. Selv deres 
vedtægter ligner meget vores, til forveks-
ling.

Sådan fortalte landsformand Kim 
Bøje Madsen i sin beretning på årsmø-
det, som kunne tilføje, at DFF af kon-
struktørernes formand, Gert Johansen 
har fået at vide, at Konstruktørforenin-
gen har ca. 1000 medlemmer, der er un-
derlagt ledelse som ligner formænde-
nes.
Interesseret
– Derfor er konstruktørerne angiveligt in-
teresseret i en dialog med os. Vi har aftalt 
at mødes, og jeg vil prøve at høre, hvad 
deres ønsker er. Den foreløbige dialog 
har været meget positiv, og jeg har en 
klar fornemmelse af, at de også er inte-
resseret i samarbejde. Hvordan det kom-
mer til at foregå fremadrettet, må tiden li-
gesom vise. Vi har i hvert fald rakt hånden 

DFF I POSITIV
DIALOG MED
KONSTRUKTØRERNE

frem til samarbejde, og så må vi jo se, om 
de vil være med os, påpegede landsfor-
manden.

Bestyrelsen i Dansk Formands For-
ening har på Landsrådsmødet lovet, at 
den senest til efteråret vil have en eller 
anden plan for det videre forløb med 
Konstruktørforeningen. 

– Skulle den plan køre af sporet, så må 
vi tage stilling i bestyrelsen til, hvad der så 
kan gøres, fastslog Kim Bøje Madsen.

Beskedent fald
Antallet af aktive medlemmer i Dansk 
Formands Forening er faldet med be-
skedne 38 i 2017, et mindre fald som end-

da først i 2018 er bremset op. Kun tre of-
fentligt ansatte medlemmer har forladt 
fagforeningen.

Bestyrelsen med landsformanden i 
spidsen kæmper hver dag for medlem-
mernes forhold på arbejdsmarkedet. Så-
ledes har DFF haft ekstraudgifter for næ-
sten 130.000 kr. i forbindelse med en 
voldgift med KL, og regnskabet endte 
med et lille overskud på ca. 1000 kr. Med 
et rimeligt stramt budget for 2018 forven-
ter bestyrelsen et lille overskud. 

– Ser vi bort fra medlemstallet, som 
godt kunne ønskes bedre, så går det me-
get fornuftigt, konstaterer Kim Bøje Mad-
sen i sin beretning.

 – Ser vi bort fra 
medlemstallet, som godt 
kunne ønskes bedre, så 
går det meget fornuftigt.

Kim Bøje Madsen, landsformand
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Kurser
Der er blevet afviklet kommunalt kursus i 
Svendborg i uge 41. Emnet var instinkter 
og arbejdsglæde. Der deltog 22 med-
lemmer, som havde 2 meget gode dage, 
som vi refererede fra i blad 6 sidste år. Vi 
har i bestyrelsen vedtaget at afholde kur-
set over 3 dage igen. Vi hører selvfølgelig 
gerne, om der er nogle ideer til hvad vi 
skal have på kurset næste år.

De efteruddannelseskurser, vi har talt 
om flere gange, er desværre aldrig blevet 
til mere. Vi prøver at få lagt pres på Dansk 
Byggeri til OK forhandlingerne.

FR
Vedr. FR har vi afholdt 4 møder i året, og 
det er møder hvor der bliver udvekslet er-
faringer mellem DFF og Maskinmestrene 
og TDC lederforening. Vi taler en del om-
kring ledigheden, samt den økonomiske 
situation på det lidt mere globale plan.

Formandsbladet
Formandsbladet er et vigtigt redskab for 

DFF til at skabe opmærksomhed om for-
eningen og dens virke. Vi har igen haft et 
udmærket år for annoncering, så vi skal 
være glade for vores annoncører. Som 
det ser ud lige nu, har vi fået en god start 
på 2018. Der er annoncer inde for om-
kring 50 pct. af det budgetterede i 2018. 

Hjemmesiden
Det er en meget fornuftig og overskuelig 
og mobilvenlig hjemmeside, som vice-
landsformand Lars Hansen løbende 
ajourfører. Afdelingerne må meget gerne 
bidrage med stof til hjemmesiden, og vi 
modtager naturligvis gerne både ris og 
ros.

Forbrugsforeningen
Husk at DFF’s medlemmer har mulighed 
for at være medlem af Forbrugsforenin-
gen. Der kan vi opnå gode rabatter ved 
bl.a. indkøb af brændstof til bilerne og i 
flere byggemarkeder som Bauhaus, Sil-
van, Imerco og Quickpot. Medlemmer af 
Forening's medlemmer omsatte i 2017 

for 773.853 kr. og optjente ikke mindre 
end 41.733 kr. i bonus, svarende til en 
bonus på 948 kr. pr. medlem i gennem-
snit.

Tjenstemændenes forsikring 
Vi har et fint samarbejde med Tjeneste-
mændenes Forsikring, som skifter navn til 
TJM Forsikring, og for mange af vores 
medlemmer er der penge at spare.

Overenskomstforhandlinger
Vi har haft forhandlinger med Dansk Byg-
geri, Dansk Industri og Asfaltindustrien i 
foråret 2017, og der håber DFF at få en ny 
pensionsaftale med PFA lagt ind med 
gode tilbud til medlemmerne.

DFF har afleveret krav til KL, men for-
handlingerne har været noget underdre-
jet, fordi forhandlingerne med lærerne 
skal gå i gang først. Det er der afgivet 
håndslag på af alle i fællesskabet.

FTF forhandler fællesoverenskomsten 
samt arbejdstidsaftalen for os. Der er ikke 
noget nyt fra den side endnu.

AKTUEL STATUS
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Flere medlemmer af DFF har været i vride
maskinen

AF NIELS HENRIKSEN

Faglige sager i hele landet fylder en god del af landsforman-
dens hverdag. Det kan medlemmer på årsmøder i af delinger-
ne konstatere, når de lytter til Kim Bøje Madsen beretning. 
Her fortæller han om nogle af de sager, som han fører for 

AARHUS-SAGEN 
SPØGER ENDNU

medlemmerne. Blandt andet har DFF-medlemmer i Aarhus 
flere gange været igennem den kommunale vridemaskine, og 
sagen er slet ikke slut endnu.

Sagen, hvor en chef er blevet fyret for at blande private in-
teresser med kommunens, har trukket dybe spor ned gennem 
rækkerne, og alle formændene er f. eks. blevet bedt om at 
søge deres egne stillinger.

Interviews
– Aarhus kommune har hyret advokatfirmaet Kammeradvoka-
ten til at gennemgå alle sagerne. Det betyder, at alle er invite-
ret til et interview for at afgive forklaring, ligesom diverse le-
dere løbende er blevet indkaldt til at belyse forskellige 
aspekter af sagen. Samtidig er der blevet ansat tre nye for-
mænd. Vores mellemledere er blevet ansat på nye kontrakter, 
fortalte Kim Bøje Madsen, der også fortalte om en dobbeltfy-
ring i en anden jysk kommune, hvor den ene af de fyrede er 
medlem hos DFF.

Overreaktion
– Vi fører en sag på bortvisningen, fordi vi mener, at sagen er 
helt overreageret. Vi har haft det første møde med kommu-
nen, men her kunne vi ikke blive enige om noget, så sagen kø-
rer videre i Kommunernes Landsforening. Vi mener, vi har en 
god sag, så må vi se, sagde landsformanden.

DFF har yderligere fået en henvendelse fra en af formæn-
dene i Horsens Kommune, som påtænker at nedlægge hele 
mellemleddet i Park & Vej. Det betyder, at kommunen vil af 
med formændene. DFF har afsluttet sagen sammen med 
medlemmerne.
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MultiOne 7.3+ i den konventionelle  
model er en helt utrolig fleksibel slider.  
God til læsseopgaver og suveræn som  
redskabsbærer med en hydraulik -
kapacitet på 68 l/min.

 215.000,-  
Kvissel Smede- og Maskinforretning · Hørmestedvej 335 · 9870 Sindal .......Tlf.: 98 48 44 33
DCM Cykler & Have/Park-maskiner · Industrivej 9 · 9690 Fjerritslev ............. Tlf.: 98 22 52 48
Flovlev Maskinforretning A/S · Hovedvejen 73 · 7790 Thyholm ......................Tlf.: 97 87 10 59
Agrotek A/S · Lupinvej 15 · 9500 Hobro................................................................Tlf.: 27 77 47 32
HCP Maskincenter · Bronzevej 3 · 8940 Randers SV .......................................... Tlf.: 86 42 62 00
Herning Skov Have og Park ApS · Fyrrevej 14 · 7400 Herning ..........................Tlf.: 97 12 91 11
Motorcentrum A/S · Stagehøjvej 5 · 8600 Silkeborg .......................................... Tlf.: 86 82 54 33
Traktorgården Give · Bækgårdsvej 10 · 7323 Give ............................................ Tlf.: 75 73 22 95

Vemas A/S · Islandsvej 9 · 7100 Vejle ....................................................................Tlf.: 75 82 46 11
JMJ Brørup ApS · Fårevej 40, Hjortlund · 6760 Ribe ........................................... Tlf.: 30 71 31 58
Heden Maskinforretning · Damtoften 1, Heden · 5750 Ringe .......................... Tlf.: 62 66 12 30
Egedal Maskin Center · Kirkebakken 17 · 3670 Veksø Sjælland ........................Tlf.: 47 17 01 21
Dianalund Motor · Ventemøllevej 51 · 4293 Dianalund ..................................... Tlf.: 58 26 58 56
Snertinge Maskinforretning A/S · Skelbæk 12 · 4460 Snertinge .................... Tlf.: 59 26 80 04
MF-maskinservice · Skallegårdsvej 4 · 4700 Næstved ....................................... Tlf.: 24 46 04 87
BMI A/S · Jyllingevej 135 · 2610 Rødovre  ............................................................. Tlf.: 36 70 99 45

MultiOne 7.3+

Bomstærk minilæsser.
Allround 
redskabsbærer.

Utrolig høj ”skubbekraft”
Ideel til jordarbejder og snerydning 

HYDRAULIKSTRØM

68
l/min.

LØFTEHØJDE

2,90
m

MOTOREFFEKT

35
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kg

LØFTEKAPACITET

1240
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Leveres med  
multifunktions- joystick  
med 11 funktioner
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PFA INDGÅR PARTNER-
SKABSAFTALE
PFA forstærker samarbejdet med en lang 
række faglige organisationer, hvoraf 
Dansk Formands Forening er en af 
dem. Aftalen betyder, at DFFs med-
lemmer oplever bl.a. at priserne bli-
ver reduceret, således at der bliver 
større beløb til opsparing til pensi-
on. Og som noget nyt får nu også 
DFFs offentligt ansatte medlemmer 
mulighed for at være en del af PFA.
Kundechef hos PFA, Jens Norden-
toft, deltog på årsmødet i Ny-
købing Falster og vil frem-
adrettet orientere om 
de nye forhold på flere 
årsmøder i DFF.

Medlemmer af fagfor-
eningen kan klikke sig 
ind på www.danskfor-
mand.dk og se mere.
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Afdelingsformand maner til besindighed, for de 
højestlønnede vil blive fyret først, når de dårlige tider 
kommer engang

AF NIELS HENRIKSEN

– Dansk Formands Forening har tre arbejdsløse medlemmer på 
landsplan og én arbejdsløs i Region Sjælland, hvilket svarer til 
0,5 pct. Skulle der blive afskediget formænd, har de intet at fryg-
te, for der er jobs nok rundt omkring, og når arbejdsgiverne ikke 
får uddannet tilstrækkeligt mange formænd, er de i konstant 
mangel. Vi har prøvet at råbe Dansk Byggeri op i de seneste 5-6 
år. Arbejdsgiverne har taget meget let på vores opfordringer, 
men nu har de problemerne. Og når nu det går så godt, vil løn-
nen helt sikkert stige, men jeg beder jer: Hold nu lidt igen. Det 

kommer til at bide sig selv i halen. I bliver så dyre i drift, at I helt 
sikkert vil være de første, der ryger ud, når nedgangstiderne 
kommer – og det gør de, selv om det ser lyst ud langt ude i 
fremtiden.

Sådan sagde afdelingsformand Lars E. Hansen på årsmødet 
i Lolland-Falsters Afdeling. På mødet på Hotel Falster, hvor en 
tredjedel af medlemmerne var mødt op, kunne han med til-
fredshed konstatere, at afdelingen kun har mistet to medlem-
mer i det forgangne år, ét aktivt medlem og én pensionist.

Opfordring
Men selv om afdelingsformanden godt turde være en lille smule 
tilfreds, så stillede han sig alligevel undrende overfor, hvorfor 
DFF ikke får flere medlemmer, og han havde en opfordring med 
til de fremmødte.

– Vi skal ud i krogene, og her kommer I ind i billedet. Det er 

HOLD IGEN 
MED LØNNEN



11

jer, der skal være ambassadører. Det er jer, der skal fortælle om 
de lave priser og jer, der skal sige “Vi får hjælp.” Det er jer, der 
skal sige, at DFF har overenskomsten, så der er styr på tingene, 
opfordrede Lars E. Hansen, der kunne fortælle, at afdelingen 
tæller 33 aktive medlemmer, 14 pensionister og én efterlønner.

Høj aktivitet
Lars E. Hansen glædede sig i beretningen over, at anlægsaktivi-
teten er høj i området. 

– Vi ved ikke, hvornår Femern-forbindelsen kommer, men i 
øjeblikket er man i gang med at besvare 3000 indsigelser – de 
2098 næsten enslydende, vistnok fra det samme rederi, men når 
det er overstået, så skulle det være ganske vist. Men lad os nu 
se. Derimod er det glædeligt, at alle forhindringer om Stor-
strøms-broen nu skulle være elimineret, og arbejdet går i gang 
til efteråret med forventet åbning i 2022. Aarsleff er godt i gang 

med den nye Masnedsundbro, og dejligt det er danske firmaer, 
der løber med ordrerne. Samtidig med disse projekter bygges 
der sygehuse i Køge og Nykøbing Falster, og dejligt at Nykø-
bing F. er færdig til tiden og til prisen, udført af lokale håndvær-
kere. Banedanmark er stadig også godt i gang med broer, og 
sporarbejdet forventes færdigt uafhængig af Storstrømsbroen, 
kunne afdelingsformanden oplyse.

Han fortalte også om årets arrangementer og ærgrede sig 
over, at en planlagt sejlads ved Møns Klint måtte aflyses på 
grund af vejret. Turen er dog programsat til den 26. maj i år med 
frokost på Klintholm Havn. Den 18. august går busturen til Carls-
berg-grunden i Valby. I 2017 var medlemmerne helt eksklusivt 
på rundvisning på Royal Unibrew, der ellers ikke tager imod 
gæs ter.

Afdelingsformanden redegjorde i øvrigt i sin fyldige beret-
ning om lokale forhold og om DFFs forhandlinger om et samar-
bejde med Konstruktørforeningen, hvor han forudså, at der for-
mentlig vil gå to år, før en eventuel fusion mellem de to 
fagforbund kan være på plads.

– Vi har ingen krav – vi vil bare finde den bedste løsning for 
vores medlemmer, fastslog Lars E. Hansen.
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Den nordjyske producent af 
højstyrkebeton er klar til at 
udfordre og blive udfordret i et 
materiale med nærmest 
ubegrænsede muligheder

AF NIELS HENRIKSEN

”Det kan ikke lade sig gøre.” Umiddelbart 
seks små, uskyldige ord, men hvis de ud-
tales på betonvirksomheden Hi-Con ved 
Hjallerup i Nordjylland, har de samme 
virkning, som når en modig spansk torea-
dor vifter med en rød klud for næsen af 
en olm tyr. Så går der stædighed i staben 
af ingeniører, der nok skal finde en eller 
anden vej for at bevise, at det umulige er 

en mulighed hos Hi-Con. Råvaren er en 
patenteret højstyrkebeton, som i virkelig-
heden blev udviklet på Aalborg Portland i 
1980’erne, og som i mere end 30 år har 
vist forbløffende egenskaber i hænderne 
på en stab af eksperter, der brænder for 
at flytte grænser.

Hi-Con blev etableret i Hjallerup i 
2001. Efter en større omstrukturering i 

DET UMULIGE 
ER EN MULIGHED
HOS HI-CON
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NYHED - Genanvendelig Plastforskalling

GEOPANEL

Vægge og fundamenter

GEOTUB

Runde søjler

GEOTUB PANEL

Firkantede søjler

Til støbning af søjler, fundamenter og vægge

• Vejer max 11 kg 
• Kan genanvendes op til 100 gange
• Behøver ingen assistance fra kran
• Let afforskalling 
• Lav vægt - nem transport

Bestilling og kontakt
Tlf: 8622 9393 Mail: info@haucon.dk
Læs mere på:  haucon.dk/plastforskalling

2009 har Hi-Con med administrerende di-
rektør Peter Vendelin Olesen og Business 
Development Manager Hans Bruun Nis-
sen i spidsen udviklet sig fra udelukkende 
at være en produktionsvirksomhed til i 

lige så høj grad at være et videnscenter 
for brugen af højstyrkebeton. Foruden 
administration, udvikling og cirka 35 dyg-
tige og erfarne medarbejdere i produkti-
onen i Hjallerup, råder Hi-Con også over 

produktionsfaciliteter i Holland med 15-
20 medarbejdere.

Enestående materiale
– Højstyrkebeton er et enestående mate-
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riale, som i nogle sammenhænge mere 
opfører sig som stål end som beton. Ek-
sempelvis kan højstyrkebeton koldbøjes 
efter støbning. Den egenskab har vi 
kendt til i mange år og har gjort brug af 
ved montageopgaver, men nu er vi be-
gyndt at bruge egenskaben målrettet i 
vores produkter, og vi kan b.la. anvende 
teknikken til at producere eksempelvis 
endnu slankere altaner og altangange. 
Med højstyrkebeton er vi i stand til at pro-
ducere ekstremt tynde elementer, og 
praktisk talt er alt muligt, hvis det giver 
mening.

Samtidig er højstyrkebetonløsninger 
ofte billigere end f. eks. stålløsninger og 
mere optimale i brug end traditionel be-
ton ved større elementer i kraft af den la-
vere vægt. Endelig er det praktisk talt kun 
støbeformene, der sætter grænser for, 
hvilke former vi kan give elementerne, si-
ger Product Development Manager Tom-
my Bæk Hansen. Han er uddannet inge-
niør og én af en stab af akademikere, der 
ikke går af vejen for at kalde sig lidt nør-
dede, og som smiler bredere jo mere 
umulig, opgaven synes at være.

Udvikling
– I virkeligheden er vi overbemandet på 
akademikersiden, men det er en meget 
bevidst strategi fra virksomhedens ledel-
se, som har besluttet, at vi bruger omkring 
30 pct. af vores tid på udvikling. Vi arbej-
der f. eks. med 3D-computerdesign, og vi 
kaster os gerne ud i opgaver, der er gan-
ske meget mere umulige, end de umulige 
vi løser dagligt. På den måde lærer vi 
grænserne at kende for det støbeteknisk 
mulige og har dermed også mulighed for 
at arbejde med at flytte grænserne. Hvor 
langt kan vi presse vores støbeforme? 
Men vi lærer også, hvad der kan kommer-
cialiseres, for det kan jo sagtens være, at vi 
er i stand til at flytte nogle grænser rent 
teknisk, men hvis vi ikke har mulighed for 
at udnytte den nye viden kommercielt – 
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 – Højstyrkebeton er 
et enestående materiale, 
som i nogle sammen
hænge mere opfører sig 
som stål end som beton.

Tommy Bæk Hansen,
Product Development Manager

altså at sælge løsningerne til kunder – så 
giver de tekniske landvindinger jo ingen 
umiddelbar mening, påpeger Tommy 
Bæk Hansen, og peger på et projekt, som 
Hi-Con i flere år har arbejdet sammen 
med Aarhus School of Architecture om. 
Projektet hedder Experiment R og er et 21 
meter langt, 8 meter bredt and 3,5 meter 
højt kunstværk, der samlet vejer 19 tons. 
Kunstværket består af seks separate dele, 
som samles med bolte og klæbemiddel. 
Hver af elementerne er unikke, og nogle af 
dem vrider sig. Netop den form har vist sig 
mere end almindelig udfordrende, men 
med faglig viden og erfaring samt nysger-
righed og stædighed er det lykkedes at 
løse opgaven, som nu er tæt på at være til-
endebragt.

Træforme
De fleste, der besøger Hi-Con, lægger 
mærke til de mange kasserede træforme 
ved virksomheden. Og dem er der en for-
klaring på.

– Alt, hvad vi producerer, er kundetil-
passet. Vi producerer ingen standarder, 
og vi producerer ikke til lager. Derfor be-
nytter vi træforme, som vi får leveret fra 
underleverandører. Formene passer kun 
til den ene opgave. Efter brug kasseres 

formen, som hugges op, og omdannes til 
varme. Ved opbygningen af en form med-
går flere tusind søm og skruer, og intet sy-
stem kan trække så mange søm og skruer 
ud af formen, så genbrug giver ingen me-
ning. Brug af metalforme ville blive alt for 
dyrt, fordi de i givet fald ville skulle smel-
tes om og produceres på ny.

Hi-Con bestiller træformene hos dyg-
tige underleverandører, der er eksperter i 
at producere støbeforme. De største og 
mest komplicerede forme kan sagtens 
koste flere hundrede tusinde kroner.

Egne blandinger
Råmaterialet hos Hi-Con er højstyrkebe-
ton, som i virkeligheden fås i mange vari-
anter og kvaliteter.

– Hos Hi-Con bruger vi som udgangs-
punkt en grå og en lys blanding, på basis 
af en recept udviklet på Aalborg Portland i 
1980’erne. I blandingerne benytter vi cirka 
dobbelt så meget cement som til et tradi-
tionelt betonelement. Desuden tilsætter 
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vi tusindvis af små, tynde fibre af højstyr-
kestål, som er med til at give betonen sin 
usædvanlige styrke. Det betyder, at vi kan 
producere meget tyndere men samtidig 
usædvanligt stærke elementer, og som er 
lettere end traditionelle betonelementer. 
Desuden har højstyrkebetonen den særli-
ge evne, at den kan koldbøjes, og endelig 
reparerer den sig selv, hvis der opstår rev-
ner, fortæller Tommy Bæk Hansen, der til-
føjer, at Hi-Con også kan levere ikke-kon-
struktive elementer uden fibre men stadig 
er tilsat den samme binder, som er den, 
virksomheden har dokumentation for.

– Når vi ser isoleret på det enkelte ele-
ment, vil vores produkter være en smule 
dyrere end elementer støbt i traditionel 
beton, men hvis vi ser på prisen på pro-
jektniveau, så kan vi samlet konkurrere på 
prisen. Alene transporten af vores ele-
menter vil være billigere, fordi de vejer 
mindre, påpeger Tommy Bæk Hansen.

Hi-Con tager om ganske kort tid en 
tilbygning til administrationen i brug. Her 
er naturligvis brugt en række af virksom-
hedens egne unikke produkter, og byg-

ningen vil således fungere som en slags 
levende showroom for meget af det, som 
den nordjyske virksomhed og højstyrke-
beton kan. 

Altaner
Et af Hi-Cons specialer er i øvrigt udvikling 
og produktion af altaner, som bliver mere 
og mere efterspurgt i forbindelse med 
moderne etagebyggeri, hvor altanen 
også indgår som et designelement. Tren-
den går imod, at altanerne skal være stør-
re og større, og den udvikling er ikke uden 
udfordringer, når der skal findes løsninger, 
som kan bære en altan på 30-35 kvm og 
samtidig se flot ud. Her passer Hi-Cons 
produkter som fod i hose, for når kravet til 
størrelsen stiger, stiger kravet samtidig til 
lavere vægt på elementer, og de krav kan 
højstyrkebeton fra Hi-Con leve op til.

Hi-Com leverer elementer i højstyrke-
beton til kunder i Danmark, Norge, Sveri-
ge, Finland, og Holland og arbejder i øje-
blikket på at få godkendelser og 
tilladelser til at levere til byggeprojekter i 
Tyskland.
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Gennem mere end 40 års erfaring 
og udvikling har virksomheden i 
Nordjylland oparbejdet ekspertise 
inden for beton af enhver art.

AF NIELS HENRIKSEN

Klokken 23 møder første medarbejder 
ind for at afforme de støbninger, der er 
foretaget dagen før. Kl. 04 møder et par 
kranførere for at transportere elementer-
ne til afsluttende finish eller ud på lager-
pladsen, hvor fra de senere vil blive hen-
tet og kørt afsted til kunderne. Klokken 
05 stempler de første opstillere ind for at 
stille støbeforme op. En time senere mø-

der flere kolleger, og klokken 7 dukker 
”hovedstyrken” op, klar til at tage fat på 
dagens produktion. Kl. 10 kommer flere 
støbere og armeringsfolk, og klokken 14 
møder dagens sidste hold, som afslutter 
opgaverne, inden arbejdsdagen er slut 
for dem kl. 22.

– Så det er faktisk kun imellem klok-
ken 22 og klokken 23, at der i princippet 

LYSET ER SJÆLDENT 
SLUKKET HOS 
GANDRUP ELEMENT A/S



HVOR BRANCHEN STIKKER 
HOVEDERNE SAMMEN

Har du lyst til at fylde hovedet med ny viden og masser af inspiration til dine næste projekter? 
Vil du tale nye produkter og løsninger direkte med leverandørerne? Vil du se de nyeste tendenser 
inden for bæredygtigt byggeri? Så kig indenfor, når BYGGERI’18 slår dørene op. Her møder du 
300 udstillere, der præsenterer det sidste nye inden for byggeteknologi og-materialer, værktøj og 
udstyr. Alt sammen med fokus på grøn teknologi og bæredygtige produkter.

FRI ADGANG FOR FAGFOLK - TIRSDAG-FREDAG KL. 09.30 - 17.00

LÆS MERE PÅ WWW.BYGGERIMESSEN.DK 

VÆR MED, NÅR BYGGEFAGFOLK MØDES PÅ BYGGERI’18 
NY VIDEN. KUN FOR FAGFOLK

13. - 16. MARTS 2018 - MESSE C, FREDERICIA

ARRANGØR:  
DANSKE BYGGECENTRE, TLF.: 45 80 78 77, INFO@BYGGERIMESSEN.DK

Registrer
dig her

KLIMA · ENERGI · MIL
JØ

 ·

BYGGERI´18 app 
Messens digitale katalog! 

Opdateres løbende med sidste nyt og 
information om udstillerne

Vind den vildeste Formel 1 tur
til Barcelona for 4 personer,

inkl. fly, 3 overnatninger 

og tribunepladser til en værdi 

af ca. kr. 50.000.
Afgang: Maj 2018.

Se hvordan på 
byggerimessen.dk
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– Vi er fleksible og 
er i stand til hurtigt at 
omstille vores produktion 
efter kundens ønsker og 
behov.

Ernst Enevold Nielsen,
produktionsleder

ikke er lys i produktionen. Og det er der 
så tit alligevel, for der skal ikke ske ret me-
get utilsigtet, før de medarbejdere, der 
mødte ind kl. 14, får overarbejde, og så er 
det tæt på, at holdene overlapper hinan-
den, påpeger produktionsleder Ernst 
Enevold Nielsen hos Gandrup Element 
A/S og understreger vigtigheden af, at 
rækkefølgen overholdes.

Et tæt holdsamarbejde
– Hvis ham, der skal møde kl. 23, ikke har 
løst sine opgaver, når kranførerne kom-
mer kl. 04, kan de ikke få løftet de færdi-
ge elementer til videre forarbejdning eller 
på lager. Og hvis elementerne stadig lig-
ger i produktionshallen, kan opstillerne 
og siden støberne ikke komme til at løse 
deres opgaver, så hele processen hæn-
ger meget nøje sammen, og alle er af-
hængige af hinanden i et tæt holdsamar-
bejde, siger produktionslederen, der har 
ansvaret for 75 timelønnede medarbejde-
re i produktionen, hvor de støber alle for-
mer for elementer med slap armering.

Sidemandsoplæring
En del af medarbejderne i produktionen 
har taget betonmageruddannelsen, som 
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er en to-årig ar-
bejdsmarkeds-
uddannelse. Nog-
le er fagudlærte 
håndværkere som f. eks. 
tømrere eller smede, og 
netop de to fag kan sagtens 
give en fordel, når medarbejder-
ne er beskæftiget med at stille forme 
op. Formene er som udgangspunkt 
fremstillet i stål, men der benyttes også 
en del træ, så her er både smede og tøm-
rere på hjemmebane.

– Men ellers benytter vi os meget af 
sidemandsoplæring, og vi kan som regel 
hurtigt få et indtryk af, om en ny medar-
bejder har flair for at arbejde her. Hæn-
derne skal være skruet rigtigt på, og så 
kan resten læres, understreger Ernst Ene-
vold Nielsen, der selv har en fortid som 
både timelønnet og senere formand, in-

den han blev 
udnævnt til 

produktionsle-
der med ansvar for 

planlægning af den lø-
bende produktion. Inge-

niørerne i projektafdelingen 
på Gandrup Element A/S reg-

ner bl.a. statik ud på elementerne, 
men det er Ernst Enevold Nielsen og 

hans medarbejdere, der forvandler teori 
til elementer, der benyttes i boligbyggeri, 
erhvervsprojekter samt en bred vifte af 
andre opgaver i hele landet. Ernst Ene-
vold Nielsen erkender, at han er så meget 
fagmand, at han gerne deltager i produk-
tionen med både råd og dåd.

Totalleverandør
Gandrup Element A/S er totalleverandør 
af råhuse og deltager gerne på et tidligt 

stadie i processen, således at en god idé 
ikke forkastes på grund af manglende vi-
den om muligheder inden for elementud-
formninger. Betonelementer fra Gandrup 
Element A/S kan udformes efter de fleste 
gode idéer, og med mere end 40 års erfa-
ring og aktiv udvikling har den nordjyske 
betonvirksomhed oparbejdet ekspertise 
inden for beton- og letbetonelementer af 
enhver art – uanset projektets størrelse 
eller specielle udformning. Gandrup Ele-
ment A/S er derfor i stand til at et levere 
et komplet færdigmonteret råhus, der 
kan bestå af alt fra kælder til tag – herun-
der facadeelementer, væg- og sandwich-
elementer, dæk, altaner, trapper, søjler, 
bjælker og så videre. 

– Vi er fleksible og er i stand til hurtigt 
at omstille vores produktion efter kun-
dens ønsker og behov, fastslår Ernst Ene-
vold Nielsen.



Ring 
70 33 28 28 

og hør mere om 
vores forsikringer

 Attraktive forsikringer til konkurrencedygtige priser

 Solide rødder i de faglige organisationer

 Danmarks mest tilfredse forsikringskunder

Tjenestemændenes 
Forsikring hedder nu  
TJM Forsikring

Tiden er løbet fra vores gamle navn. I dag skal du ikke 
være tjenestemand for at blive kunde hos os, men 
blot medlem af en faglig organisation, vi samarbejder 
med, eller barn af et medlem, som er kunde hos os.

Vi er stolte af vores rødder i fagbevægelsen og vil 
gerne beholde et bånd til vores historie. Derfor 
hedder vi nu TJM Forsikring. Vi har også fået nyt logo 
og et mere moderne udtryk, som du bl.a. møder på 
vores nye hjemmeside tjm-forsikring.dk.

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Men dine forsikringer, priser og fordele ændrer vi 
ikke ved. Vi er stadig selskabet med:
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Industrispildevand havde gnavet hul i tank hos Faxe 
Forsyning – Christiansen & Essenbæk gik all in og 
reparerede betonen på rekordtid

AF NIELS HENRIKSEN

Strøm for fire mio. kr. luner godt på budgettet hos Faxe Forsy-
ning, så da produktionen af biogas faldt og blev stedse dårlige-
re på renseanlægget på Lindegårdsvej i Faxe, gav det rynker i 
panden hos driftschef Lars E. Hansen og hans medarbejdere. 
Da de tømte tanken med industrispildevand, opdagede de et 

pænt stort hul og en masse sprækker i betonen, så indløbsvan-
det blev blandet med udløbsvandet.

– Vi tog straks kontakt til entreprenørvirksomheden Christi-
ansen & Essenbæk i Glostrup. Virksomheden er kendt i spilde-
vandsbranchen for stor ekspertise indenfor betonløsninger, så 
jeg var for så vidt ikke i tvivl om, at hvis nogen kunne hjælpe os 
med et påtrængende problem her og nu, så ville det være Chri-
stiansen & Essenbæk, fortæller Lars E. Hansen, der havde for-
ventet et driftsstop på mindst en måned.

15 dage med det hele
Sådan kom det ikke til at gå. Overhovedet ikke.

SURE BAJERE
OG VINGUMMI
HÅRD KOST FOR BETONVÆGGE
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www.sawo.dk SAWO A/S   //   Tlf. 7010 0766   //   sawo@sawo.dk

  LASTHÅNDTERINGSPRODUKTER TIL HELE BYGGE-, ANLÆGS- OG ENTREPRENØRBRANCHEN

SAWO yder landsdækkende salg & service i særklasse af kvalitetsprodukter til lasthåndtering. 
Vi udfører både lovpligtigt eftersyn, service og reparation på dit materiel, så læg vejen forbi vores afdelinger.

– Vi kontaktede Christiansen & Essenbæk om fredagen og 
forelagde vores problem. Medarbejdere fra virksomheden kom 
og undersøgte tanken om tirsdagen, og den følgende mandag 
var to hold medarbejdere fra Christiansen & Essenbæk i fuld 
gang med at løse problemet for os, smiler Michael Bøgestrøm, 
der har ansvaret for behandling af industrispildevand på rense-
anlægget i Faxe.

15 dage gik der inklusiv planlægning, og altså langt under 
den måned som Lars E. Hansen selv med de mest optimistiske 
briller på havde håbet på. Renseanlægget var således kun ude i 
otte dage. Resten blev brugt på planlægning og anstilling.

Ny væg
– Tanken var blevet tømt for spildevand med en slamsuger, og vi 
kunne konstatere, at en væg på 3 x 5 meter var hårdt angrebet 
både af en mekanisk påvirkning af det vand, der konstant ram-
mer betonvæggen med stort tryk, og af det kraftigt forurenede 
vand fra områdets industrier. En påført coating var krakeleret, så 
vandet kunne trænge ind og ødelægge betonen, fortæller 
Mads Essenbæk, der er søn af en af grundlæggerne, nemlig Bo 
Essenbæk. Mads var allerede i sin barndom og unge år interes-
seret i, hvad det rørte sig i virksomheden og har fulgt sin far tæt 
gennem årene.

Christiansen & Essenbæk projekterede en helt ny arme-
ringsvæg med jern og forskalling. Væggen blev støbt med 
sprøjtebeton, som er en af Christiansen & Essenbæks mange 
specialkompetencer, huller blev lappet og efterfølgende blev 
der monteret plastplader på væggen for at skåne betonen mod 
påvirkning fra det kraftigt forurenede spildevand.

– Hos Christiansen & Essenbæk har vi i en lang årrække løst 
opgaver på renseanlæg rundt om i Danmark, og vi ved godt, at 
arbejdet skal være afsluttet så hurtigt som muligt, for rensean-
læggets kunder stopper jo ikke med at producere og forbruge 
vand, fordi der er et læk på renseanlægget, så jo hurtigere vi 
kommer i gang med at løse opgaven, jo kortere driftsstop får 
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renseanlægget og jo billigere bliver løsningen på sigt, påpeger 
Mads Essenbæk, der gik all in på projektet. 4-5 medarbejdere 
knoklede i nogle meget lange dage i toholds-skift, således at 
belastningen for renseanlægget blev så lille som muligt.

Sprøjtebeton
– Løsningen blev en 15 centimeter tyk hurtigthærdende sprøjte-
beton, som vi fik vores leverandør til at blande specifikt til denne 
opgave. Løsninger viser blot, hvor vigtigt det er, at vi har de helt 
rigtige samarbejdspartnere, der både har kompetencen og for-
ståelse for vores kunders udfordringer, understreger Mads Es-
senbæk.

– I de dage, hvor medarbejderne fra entreprenørvirksomhe-
den arbejdede i tanken, måtte vi rense spildevandet fra vores to 
største kunder, nemlig Royal Unibrew og slikproducenten Hari-
bo, i de anlæg, der renser vores almindelige spildevand, og da 
industrispildevandet er cirka 10 gange så forurenet som almin-
deligt spildevand, siger det sig selv, at renseprocessen skal være 
helt anderledes voldsom og dermed dyr, siger Lars E. Hansen, 
der tidligere har haft besøg af medarbejdere fra Christiansen & 
Essenbæk. Dengang løste specialister fra entreprenørvirksom-
heden opgaven i renseanlæggets rådnetank ved injicering – en 
metode hvor Christiansen & Essenbæk er markedsleder i Dan-
mark, og som kræver specialuddannede medarbejdere.

Betonrenovering
Renovering af beton har siden 1970 været et fokusområde for 
Christiansen & Essenbæk. Virksomheden blev oprindelig stiftet i 
Aalborg, men da de fleste kunder efterhånden havde adresse på 
Sjælland og i Københavnsområdet, tog den jyske entreprenør 
konsekvensen og flyttede til Glostrup. Virksomheden har udvik-
let sig til at være en af de førende virksomheder, når det gælder 

betonrenovering, betonvedligeholdelse og injektion – ligesom 
Christiansen & Essenbæk har stor ekspertise inden for trafikre-
gulering, nedbrydning, diamantskæring og anlægsbeton.

Som entreprenørvirksomhed inden for området spænder 
erfaringerne bredt fra den offentlige til den private sektor med 
renovering og vedligeholdelse af broer, tunneller, havne- og in-
dustrianlæg, svømmehaller, skoler, institutioner og boligbygge-
rier m.m.

Christiansen & Essenbæks store erfaringsgrundlag kombi-
neret med en omfattende knowhow og meget kompetente 
medarbejdere har givet muligheder for at udvikle nye arbejds-
metoder og processer til reparation, forebyggelse og vedlige-
hold af betonkonstruktioner. 

Virksomheden er i dag ejet 100 pct. af Murersvendenes Fi-
nans A/S og beskæftiger mellem 150 og 200 timelønnede med-
arbejdere samt mere end 40 funktionærer.
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ÅRSMØDE BORNHOLMS AFDELING

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 til ca. 21.00 
Green Solution House
Strandvejen 79
3700 Rønne

Dagsorden 
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmeudvalg
3.  Beretning
 a Afdeling v/Bjarne Andersen 
 b Hovedforening v/Kim Bøje Madsen
4. Regnskab v/ Jørn Myhre
5. Indkomne forslag 
6. Valg
 a) Formand – Bjarne Andersen 
 b) Revisor – Bjarne Grønnegård
7. Beretning fra arbejdsløshedskassen. Kim Bøje Madsen 
8.  Fremtids virke. Hvad sker der med DFF? Bliver vi medlem af 

Konstruktørforeningen?
9.  Eventuelt ny i bestyrelsen: Sebastian Lund. Velkommen til dig 

(på valg 2019)
 Foreningen byder på mad kl. 19.00 

Tilmelding til Jørn Myhre 3018 1488 senest den 29. februar.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen

ÅRSMØDE AFDELING ØSTJYLLANDS

Lørdag den 3.marts 2018 
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C

Kl. 14:45 Ankomst
Kl. 15.00 Rundvisning
Kl. 16:00 Årsmøde og fri leg for ledsagere 
Kl. 18:00 Middag 

Af hensyn til forplejningen, som afdelingen er vært ved, skal tilmel-
ding tilgå Leo Kristoffersen, snarest muligt, på tlf. 5138 7455 eller på 
mail: leo.kristoffersen@odder.dk
 
Dagsorden til årsmødet
1. Velkomst: 
 V. afdelingsformand Leo Kristoffersen
2. Valg af dirigent
3. Foreningens forhold: 
 V. landsformand Kim Bøje Madsen
4.  Afdelingens beretning for året der er gået samt afdelingens 

planer for det kommende år: 
 V. afdelingsformand Leo Kristoffersen
5. Behandling af afdelingens økonomiske forhold: 
 V. kasserer Ulrik V. Benzon.
6. Valg til bestyrelsen:
  2 bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år (Niels-Ole 

Schoeler -Laursen og Morten Johannes Aaby).
 Suppleant er på valg for 2 år (Frank Poulsen). 
7.  Forhold i øvrigt der vedrører fremtiden:
 Fremtidigt samarbejde med afdeling Midt-Vest.
8. Indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen 

v. Leo Kristoffersen i hænde senest dagen før mødet.
9. Evt.

80 ÅR

Søndag den 27. april fylder æresmedlem og tidligere forretningsfører samt tidligere afdelingsformand for Københavns Afdeling i 
Dansk Formands Forening, Per Ysbæk-Nielsen, Nærum, 80 år.

Per Ysbæk-Nielsen blev valgt som suppleant i 1986, og den 1. april 1989 blev Per Ys-
bæk-Nielsen valgt ind i bestyrelsen i København, hvor han fik overdraget formandspo-
sten i afdelingen den 1. juni 1995 efter Erik Rasmussen.

På kongressen i 1996 blev Per Ysbæk-Nielsen valgt til forretningsfører.

Per Ysbæk-Nielsen var med til at sætte en ny udvikling i gang i Dansk Formands For-
ening, og det blev til mange nye tiltag, da han var forretningsfører.

Per Ysbæk-Nielsen var forretningsfører i otte år, inden han gik på pension.

Herefter har Per Ysbæk-Nielsen brugt megen tid på at få ældreklubben i gang, ligesom 
han gør en stor indsats for æresmedlemmerne i Dansk Formands Forening.

Dansk Formands Forening og Afdeling Sjælland ønsker stort tillykke med dagen.

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Landsformand
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ÅRSMØDE NORDJYLLANDS AFDELING 

Lørdag den 17. marts 2018
Ved Colas Danmark A/S
Sundsholmen 2
9400 Nørresundby

Program:
Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Årsmøde
Kl. 13.00 Frokost 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter mødet vil der være en rundvisning på fabrikken.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være afdelings-
formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Tilmelding senest 10. marts 2018 til Jens Melgaard, tlf. 2338 9902 eller 
melgaard@waoomail.dk

På bestyrelsens vegne
Jens Melgaard

FORÅRSTUR NORDJYLLANDS AFDELING

3. maj kl. 17.00
til Bangsbo Dyrehave
for medlemmer med ledsager

Foråret er altid en fantastisk oplevelse i naturen, med de nyudsprung-
ne bøgetræer, fuglene og alt det grønne.

En aftentur startende med en velkomstdrink og en lille gåtur blandt 
hjorte og natur, små historier om naturen og efterfølgende en gour-
met middag tilberedt af Møllehuset i Frederikshavn.

Middagen nydes i det lille ”skovløberhus” midt i Bangsbo Dyrehave.

”Foråret i Bangsbo Dyrehave” er temaet på denne tur, som vi i Dansk 
Formandsforening har arrangeret i samarbejde med vores medlem, 
naturvejleder Bo Storm i Frederikshavn Kommune, som også skal 
guide os rundt i dyrehaven

Pris: 100,- kr. pr. deltager.

Drikkevarer til middagen kan købes til rimelige priser.

Tilmelding på melgaard@waoomail.dk
senest den 23. april 2018.

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

Der er plads til 35 personer. 

Mødested ved porten til Bangsbo Dyrehave, ved Skovhusporten, 
Dronning Margrethesvej 28, 9900 Frederikshavn.
(Bemærk du skal køre ind fra Understedvej og ikke fra 
Vrangbækvej, som GPS siger).

ÅRSMØDE AFDELING SYD
 
Lørdag 24. marts 2018 kl. 10.00
Det Borgerlige Skydeselskabs lokaler,
Munkedam 2
6000 Kolding

Velkomst v/afdelingsformanden. 
Kaffe/te rundstykker m.m.

Formand for Danmarkssamfundet, Kjeld Bøjlesen, orienterer om, 
hvad Danmarkssamfundet står for, om den nye fane som afdelingen 
har søgt om, og umiddelbart herefter skal indvies/overdrages i et an-
det lokale.

Indvielse af fane ved formand Kjeld Bøjlesen Danmarkssamfundet, 
landsformand Kim Bøje DFF og afdelingsformand Otto Pedersen 
DFF.

Dagsorden:                                                                                               
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmeudvalg   
3. Formandsberetning, status, planer 2018, +  godkendelse.
4. Beretning og status fra hovedforening v/Kim Bøje Madsen
5. Aflæggelse af Regnskab v/kassereren + godkendelse.
6. Valg til bestyrelse. På valg er: 
 Næstformand Palle Brodersen. 
 Bestyrelsesmedlem Hans Ole Pedersen. 
 Supplant 1. Peter Marius Jørgensen. 
 Supplant 2.
7.  Indkomne forslag: 

Evt. forslag til formanden senest den 10. marts 2018
8. Eventuelt
9. Uddeling af diplomer og gaver til jubilarer.
10. Efter årsmødet er afdelingen vært ved et let traktement.

ÅRSMØDE I AFDELING MIDT/VEST 
SAMT 
FEJRING AF AFDELINGENS 
50 ÅRS JUBILÆUM

Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00
på Højslev Kro
Viborgvej 220
7840 Højslev                               

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der servers kaffe til damerne, imens vi andre holder årsmøde.

Efter mødet er afdelingen vært ved en tre-retters menu for 
medlemmer med damer.

Tilmelding til Søren senest den 3. marts 2018 på tlf.  2271 2229.

På bestyrelsens vegne
Vagn
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ANBEFALEDE LEVERANDØRER

BMS A/S · TROLDHOLM 8 · 9400 NØRRESUNDBY · TLF. 70 137 138 · WWW.BMS.DK

TEMA I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 2-2018 valgt temaet:

 SIKKERHED / GRØNNE OMRÅDERX 
Vi sætter fokus på betonbyggeri og renovering, med de udfordrin-
ger det giver.

Vi vil prøve at give et indblik i de nye ting og måder, der bliver brugt 
i dag, ved at lave nogle interviews med enkelte leverandører og ud-
førende entreprenører indenfor branchen. 

For yderligere information kontakt Rosendahls Mediaservice,
konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.

ANNONCE DEADLINE ER DEN 28. MARTS 2018.

ÅRSMØDER I DFF 2018 
Sjællands Afdeling
Lørdag den 17. februar kl. 15.00. Overdrevskroen, Roskildevej 513, 4100 Ringsted.

Afdeling Østjylland
Lørdag den 3. marts 2018 kl. 14.45. Den Gamle By i Aarhus.

Bornholms Afdeling
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00. Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne. 

Midt-Vest Afdeling
Lørdag den 10. marts 2017 kl. 10.00. Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev                               

Nordjyllands Afdeling
Lørdag den 17. marts 2018 kl. 10.00. Colas Asfaltfabrik, Østre Fælledvej 8, 9400 Nørresundby.  

Afdeling Syd
Lørdag den 24. marts 2017 kl. 10.00. Det Borgerlige Skydeselskabs lokaler, Munkedam 2, 6000 Kolding.
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HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10 • 2300 København S. • Tlf. 32 96 56 22 
Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk
Telefontid: Mandag-torsdag: kl. 09.00-15.00 og fredag: kl. 09.00-12.00 
Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33 95 03 95

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  Afdeling Syd
Formand: Vagn Nordentoft Formand: Otto Verner Pedersen
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Sundkobbel 14, 6300 Gråsten
Tlf. 50 51 61 53 Tlf. 50 51 61 55
midt-vest@danskformand.dk afd.syd@danskformand.dk

Afdeling Sjælland Lolland-Falster
Formand: Keld Klausen Dahl Formand: Lars Hansen
Hammer Bakker 16, Hammer Østervang 6, 4990 Sakskøbing
4750 Lundby • Tlf. 50 51 61 61 Tlf. 50 51 61 50  •  Mobil 30 12 95 60
kelddahl1@hotmail.com lehansen@post.tele.dk

Bornholm
Formand: Bjarne L. Andersen 
Skovbrynet 1, 3730 Nexø 
Tlf. 50 51 61 56 
bornholm@danskformand.dk 

NYE MEDLEMMER 
 Afdeling 
Anders Givskov Hansen 01.12.17 Østjylland 
Rasmus Svensson 01.12.17 Syd 
Anders Madsen 01.01.18 Lolland-Falster 
Frank Duwe Hofbrandt 01.01.18 Nordjylland 
Lars Peter Kristensen 01.01.18 Nordjylland 
Morten Chr. Rasmussen 01.01.18 Sjælland

DØDSFALD 
     Afdeling 
Leif Mosberg Rasmussen 11.05.17 Nordjylland 
Tage Sørensen 23.12.17 Sjælland 
Verner Otto Larsen 27.12.17 Sjælland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

70 år 01-03 Jørgen Pedersen, Risgårdsparken 19, 9240 Nibe. 

60 år 17-04 Jan Glavind, Poppelvej 14, 9480 Løkken. 

50 år 06-03 Lars Jensen, Vestergårdsvej 119, Lendum, 9870 Sindal.

ØSTJYLLAND

75 år 09-04 Peer Herbst Vestergaard, Birkevej 17, 8930 Randers NØ.

50 år 23-03 Bent Andersen, Skaføgårdsvej 7, 8544 Mørke.

50 år 28-03 Flemming Holm, Dr. Madsensvej 16, 8930 Randers NØ.

MIDT-VEST AFD.

70 år 11-03 Erling Rene Søndervang, Bakken 16, 7441 Bording.

70 år 29-04 Søren Busk Sørensen, Thit Jensens Vej 26, 7430 Ikast.

AFDELING SYD

85 år 02-04 Anker Løgstrup Poulsen, Fædresmindevej 16, 5250 Odense SV.

85 år 21-04 Svend Kamp Stougaars, Enebærvej 24, 5500 Middelfart.

70 år 01-03 Svend Munk, Holmboes Alle 7, st.th., 8700 Horsens.

60 år 25-03 Jørn Nejlund Jessen, Fiskenes Kvarter 189, 6710 Esbjerg V.

60 år 07-04 Niels Arne Stensig, Fyrstenborgvej 5, 6900 Skjern.

60 år 16-04 Frank Meesenburg, Morbærlunden 32, 6705 Esbjerg Ø.

60 år 21-04 Kent Ivan Christensen, Spurvevej 13, 6740 Bramming.

50 år 24-04 Jens Sten Knudsen, Aakjærvænget 21, 7100 Vejle.

AFDELING SJÆLLAND

80 år 27-04 Per Jens Ysbæk-Nielsen, Malmbergsvej 6, 2850 Nærum.

80 år 29-04 Preben Ejvind Olsen, Torvegade 42, 1.th., 4200 Slagelse..

70 år 04-03 Jens Herløv Christiansen, Havnsøvej 34, 4591 Føllenslev.

70 år 27-04 Kent Thorvald Jørgensen, Rådmand Billesvej 120, 2610 Rødovre.

60 år 13-04 Teddy S. K. Jensen, Højgårdstoften 236, 2630 Taastrup.

60 år 11-04 Jack Andersen, Hvedemarken 25, 3550 Slangerup.

50 år 05-03 Finn Heino Jensen, Hovedgårdsvej 6, 3490 Kvistgård.

LOLLAND FALSTER AFD.

Ingen.

BORNHOLM AFD.

Ingen.
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Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · Tlf. 7610 1112
www.rosendahls-mediaservice.dk

TEMA: 

VINTER & GLATFØRE 

BEKÆMPELSE

SIDE 6 

HESTEN ER 

TILBAGE I SKOVEN

SIDE 8 

HAVE & LANDSKAB 

SATTE REKORD IGEN

SIDE 12 

VINTER HELE ÅRET 

HOS VEJDIREKTORATET

SIDE 17 

VINTEREN HAR ALLEREDE 

RAMT AARHUS
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ANNONCÉR I 

DEN DIREKTE VEJ
TIL DIN MÅLGRUPPE

FORMANDSBLADET

Fagblad for Dansk Formandsforening • 110. årgang • nr. 6 • December 2017

TEMA: BÆREDYGTIGT BYGGERI

SIDE 4 
DFFS KOMMUNALE KURSUS

SIDE 8 
ISOLERENDE MURSTEN MED AFSÆT I GENBRUG

SIDE 14 
ALT AFFALD FORTJENER AT BLIVE GENBRUGT

SIDE 20 
DGNB ER 
FREMTIDEN

NÆSTE TEMA • NR. 2-2018:

SIKKERHED /
GRØNNE OMRÅDER

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:
Rosendahls mediaservice · konsulent Kasper Kristensen · tlf. +45 7610 1144

Formandsbladet 
er medlemsbladet 

for Dansk Formands 
Forenings medlemmer, 

som er ansat i den 
kommunale og private 

sektor:

Byggeri, vej, anlæg, grønne 
områder og vedligehold.
           

Artiklerne afspejler formændenes 
og driftsledernes dagligdag, og 

forsøger at være på pletten, når der 
sker noget nyt i branchen. Der bliver 

bragt aktuelle reportager fra hele Danmark 
– lige fra store byggerier, kloaksituationen, 

spændene messer med maskiner, sikkerhed på 
arbejdspladsen og meget andet.


