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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.

Dansk Formands Forenings landsrådsmøde blev 
holdt på Hotel Svendborg på Fyn. Det var et godt 
og positivt landsrådsmøde, og der var en god dia-
log. Bestyrelsen havde fremlagt forslag på om, vi 
skulle være medlem af den nye hovedorganisation. 

Der var en del debat om dette forslag, da det bl.a. ville bety-
de noget for kontingentet i Dansk Formands Forening. Men 
et enigt Landsråd vedtog, at vi skulle forblive i FTF og senere 
det nye Fagbevægelsens Hovedorganisation FH. Se referat 
fra Landsrådsmødet inde i bladet.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er stadig meget lav. 
DFF har syv ledige på nuværende tidspunkt, hvilket må siges 
at være meget flot. Men vi kan også nu konstatere, at der sta-
dig er stor mangel på formænd og byggeledere.

I januar tager vi hul på årsmøderne i DFF’s afdelinger.

Datoerne er som følger:
• Lolland – Falster 26. januar 2019,
• Sjællands Afdeling 2. februar 2019, 
• Østjyllands Afdeling 2. marts 2019, 
• Midt-Vest Afdeling 5. marts 2019, 
• Bornholms Afdeling 7. marts 2019, 
• Nordjyllands Afdeling 16. marts 2019 
• Afdeling Syd 30. marts 2019.

Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at møde op på års-
møderne og høre om sidste nyt samt gøre jeres indflydelse 
gældende. Se tidspunkt og sted for dit årsmøde i Formands-
bladet eller på vores hjemmeside. 

Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores 
medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et 
godt nytår.

KIM BØJE MADSEN
Landsformand

DFF BLIVER MEDLEM AF 
FAGBEVÆGELSENS 
HOVEDORGANISATION 



F O R M A N D S B L A D E T4 DECEMBER 2 018

DFF ARBEJDER
Tæt samarbejde med Konstruktørforeningen viste 
sig ikke at være en farbar vej

AF NIELS HENRIKSEN

Kontakten til Konstruktørforeningen var tæt. Konstruktørerne 
bekræftede flere gange, at foreningen gerne ville indgå i et 
samarbejde med Dansk Formands Forening, og interessen 
var gensidig. Desværre afbrød Konstruktørforeningen de vi-
dere forhandlinger. Det var selvfølgelig ærgerligt, for der var 
faktisk en del gode match i de to foreninger konstaterede 
landsformand Kim Bøje Madsen på DFFs landsrådsmøde på 
Hotel Svendborg.

FTF
– Men en af betingelserne for, at Konstruktørforeningen ville 
indgå et samarbejde med os, var, at vi meldte os ind i FTF. 

Det gjorde vi, men da FTF siden er blevet fu-
sioneret med LO, er der stor usikkerhed om, 
hvorvidt det er bedst for os fortsat at være 
en del af FTF eller melde os ud, som nogle 
andre forbund allerede har gjort.

– Vi har haft stor gavn af medlemsskabet 
af FTF, bl.a. fordi vi har fået sæde i flere ud-
valg samt ikke mindst forhandlingskartellet, 
som er en sammenslutning af flere mindre 
organisationer, der stiller fælles krav, koordinerer, forhandler 
og indgår aftale om løn og ansættelsesvilkår på fælles områ-
der. Blandt medlemmerne er HI, som er en organisation for 
ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren. 
Tilsammen repræsenterer organisationerne i Forhandlings-
kartellet ca. 6000 medlemmer.

Solrød Strand
– Vi nåede i DFF aldrig at komme i hus med en aftale med Kon-

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

Vælg hellere et af de verdenskendte maskinmærker fra Scantruck. Kom på den sikre side med vores 
pålidelige maskiner, der år efter år bidrager positivt til bundlinjen i din virksomhed. For maskinerne er 
ikke blot bygget til at blive brugt, men er også sat i verden for at skabe vækst, fremdrift og lønsomhed  
i din virksomhed. 

www.scantruck.dk

SÆT GANG I VÆKSTMOTOREN
Kontakt os og lad os 

regne lidt på det …

PÅ PLAN B
struktørforeningen der trak sig fra det vide-
re samarbejde. Det var lidt træls, for vi hav-
de begge parter lagt en stor indsats i at få 
et samarbejde i gang. I stedet har vi i DFF 
nu trukket Plan B op af skuffen, og vi har ta-
get kontakt til en række mindre organisati-
oner med henblik på et tættere administra-
tivt samarbejde. Helt konkret giver det os 
mulighed for, på sigt, at flytte sekreta-
riaterne sammen med halinspektørerne i 
Solrød Strand, hvor det er planen, at Winnie 
Hansen fra kontoret, selvfølgelig skal flytte 
med.

DFF bliver
Et flertal blandt landsrådets deltagere til-
sluttede sig vicelandsformand Lars E. Han-
sens anbefaling om, at DFF bliver i FTF, det 
som nu kommer til at hedde Fagbevægel-
sens Hovedorganisation, eller i daglig tale 
HF, også selv om Dansk Formands Forening, som afdelings-
formand på Bornholm, Bjarne Andersen også påpegede, ikke 
har noget umiddelbart til fælles med LO.

– Vi skal værne om vores overenskomster. Uden dem har vi 
ingen berettigelse. Derfor skal vi forblive i FTF-K (den del af FTF 
med kommunalt ansatte medlemmer) og så må vi tilkøbe eks-
tern juridisk bistand, mente Lars E. Hansen.
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Landsrådet gav bestyrelsen mulighed for at gå mø-
destrukturen efter i sømmene

AF NIELS HENRIKSEN

I nogle afdelinger er der et ganske fint fremmøde, mens der i 
andre groft sagt kun møder afdelingsbestyrelsen – ikke en-
gang den er fuldtallig til tider. Det samme gør sig gældende 
med DFFs landsrådsmøde, som ellers kun afvikles hvert an-
det år på en dato, der er officiel mange måneder i forvejen. 
Alligevel er der for ringe deltagelse.

– Der er til dette års landsrådsmøde tre afdelinger, hvor kun 
afdelingsformanden er mødt op, konstaterede landsformand 
Kim Bøje Madsen og lod skinne igennem, at det efter hans per-
sonlige mening, er for dårligt. Ikke mindst i betragtning af, at 
mødetidspunktet har været kendt i 2 år.

Ny struktur
Landsformanden luftede løse tanker om at afskaffe årsmø-
derne og lade dem erstatte af andre centrale møder. Måske 
kredsmøder eller regionsmøder. I stedet kunne landsrådsmø-
det hver andet år erstattes af et årligt Landsmøde, hvor alle 
medlemmer bliver inviteret.

– Det vil give god mening, for som det er nu, kommer der alt 

Vicelandsformand og afdelingsformand i Lolland-Falsters Afdeling Lars E. Hansen (tv) fastslog, at bestyrelsen har fået mandat til at 
kigge på mødestrukturen og komme med et forslag til ændring på næste landsrådsmøde i 2020.

for få, gjorde afdelingsformand i Afdeling SYD, Otto Pedersen, 
opmærksom på.

– Dette var et mandat til, at bestyrelsen får mulighed for at 
snakke om mødestrukturen og forskellige alternative mulighe-
der, præciserede afdelingsformand i Østjyllands Afdeling, Leo 
Kristoffersen.

– Landsrådet gav bestyrelsen mandat til at drøfte mulighe-
derne, og resultatet af drøftelserne skal fremlægges på næste 
landsrådsmøde, som er i 2020, fastslog mødets dirigent, vi-
celandsformand og afdelingsformand i Lolland-Falsters Afde-
ling, Lars E. Hansen.

REVISION AF VED-
TÆGTERNE PÅ VEJ
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Dansk Formands Forening anlagde den 30. juni 
2009 sag an mod DI, for afdøde medlem Karsten 
Rasmussen, det er mere end 9 år siden.

AF NIELS HENRIKSEN

DFF var i Sø & Handelsretten den 29. oktober 2013. Her vandt 
DFF sagen, som blev appelleret af modparten til Højesteret, 
hvor sagen blev ført den 16. juni 2014 og beskeden var, at 
dommen ville falde i begyndelsen af juli måned. Der blev på 
retsmødet konverseret med dommerne om tidspunktet for 
dommen, da DFF havde en deadline for fem års forældelses-
fristen, der hed den 1. juli. DFF måtte derfor sende en stæv-
ning til Beskæftigelsesministeriet på forhånd for ikke at miste 
retten til at forfølge sagen, såfremt modparten ville vinde 
denne sag i Højesteret. Retten valgte derimod at udsætte 
dommen til midt i august og der blev kun afsagt en tilkende-
givelse lydende på, at sagen skulle videre til EU.

Der blev søgt og senere bevilliget fri proces til sagen i Høje-
steret. Ligeledes er der ansøgt om fri proces til den stævning, 

KORT FRA
BERETNINGEN

der blev foretaget mod Beskæftigelsesministeriet. DFF fik frist 
til at vende tilbage, såfremt der ville komme en kendelse der gik 
fagforeningen imod. Det gjorde der desværre, så sagen kom 
for igen.

Der blev afsagt dom i sagen d. 29. maj 2018. og her tabte 
DFF sagen på grund af forældelse, da man fra statens side 
mente, man kun havde tre års forældelsesfrist. Det fik modpar-
ten ret i.

Advokaten og boet har sammen besluttet på opfordring af 
advokaten, at sagen bør ankes, da sagen er meget principiel, 
og sagen forventes nu anket til Højesteret.

Dansk Formands Forening afventer det videre forløb i sagen. 

Mange sager
Siden sidste landsrådsmøde har der været meget turbolens i 
Aarhus Kommune. Landsformand Kim Bøje Madsen har været 
til rigtig mange møder og samtaler med medlemmerne i Aar-
hus om deres situation især omkring deres tidligere chef. Sa-
gen er nu ved at falde til ro igen, men det har været en meget 
anstrengende og tidskrævende tid. Formændene har under-
vejs måttet søge deres egne stillinger igen. Der har desværre 



F O R M A N D S B L A D E T8 DECEMBER 2 018

også været to afskedigelser, som Kim Bøje Madsen har været 
med ind over. Perioden har desuden været præget af en lang 
række øvrige sager, som vi har klaret ved forhandlinger.

Overenskomsterne
Dansk Formands Forening har forhandlet overenskomsterne 
med KL. Det har været en noget anderledes og nogle særde-
les spændende forhandlinger, som endte godt. DFF havde 
udtaget Frederikshavn og Aarhus kommuner til konflikt. Men 

KL foretog et modtræk, hvor de lockoutede alle på overens-
komsterne. Undervejs havde fagforeningen en del udfordrin-
ger, da den ikke har en strejkekasse. Men mange kommuner 
måtte indhente lokalaftaler for fritagelse, fordi DFFs medlem-
mer ikke kunne undværes i forskellige vagtordninger.

Der var 0,43 pct. til fordeling på Formandsoverenskomsten, 
og 0,47 pct. på Mester/Assistent aftalen. Der blev desuden lagt 
lidt på pensionen, samt forkortet karensperioden ved ny ansæt-
telse. Endelig blev der afsat lidt midler i kompetencepuljen. 
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Tlf. 6256 1667  I  Fax 6256 1607
Løkkeby Strandvej 10  I  DK-5900 Rudkøbing
www.special-maskiner.com

DÜCKER 
FRONTMONTERET 
ARMKLIPPER

Fra Forhandlingsfællesskabet har vi fået en samlet lønfrem-
gang på 6,1 pct. på den gennerelle overenskomst, og det er 
endda med en stigning allerede fra d. 1. april 2018. Det er lang 
tid siden det er sket. Samlet taler vi om en flot lønstigning på 
mere end 8 pct.

Budget og regnskab
Kim Bøje Madsen gennemgik budgettet for 2019 som blev 
godkendt med nogle få ændringer, ligesom vi har måttet 

vedtage at lade kontingentet stige til næste år. Kim Bøje 
Madsen læste et par scenarier op, som bestyrelsen havde for-
muleret, bl.a. viser de, de økonomiske konsekvenser af at bli-
ve i FTF.

Regnskabet for 2017, der udviste et mindre overskud, blev 
gennemgået og taget til efterretning af landsrådet.
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Halinspektørernes formand peger på, at udmeldel-
se er det samme som at stå uden forhandlingsret 
og dermed uden indflydelse

AF NIELS HENRIKSEN

– Vi fik ikke det, vi gerne ville have. Nu må vi får det bedste 
ud af situationen. Vi må bare ikke sætte os udenfor indflydel-
se, for der er ingen, der siger, at vi kan komme ind igen.

Sådan kontant ridsede formanden for Halinspektørforenin-
gen, Jørgen Mosbæk, situationen op, da han talte som gæst 
på DFFs landsrådsmøde i Svendborg. Jørgen Mosbæk er for-
uden at være formand for, H-I, en faglig organisation med 480 
aktive medlemmer også formand for Forhandlingskartellet.

En livline til det hele
– Det er ekstremt vigtigt at være en del af forhandlingssyste-
met, for det er en livline til det hele. Finansforbundet med 
40.000 medlemmer meldte sig ud af FTF efter fusionen med 
LO, og det betyder, at forbundet med så mange tusinde 
medlemmer reelt står helt uden indflydelse.

– Den situation må vi ikke komme i. Vi skal passe på hinan-
den og holde fast i vores selvstændighed, for lader vi os friste 

OPFORDRER DFF 
TIL AT BLIVE I FTF

til at slutte os sammen med en større organisation, bliver vi 
helt sikkert opslugt. En udmeldelse og fusion med et større 
forbund er et spørgsmål og eksistens på kort sigt, og så kan 
Dansk Formands Forening risikere at komme til at så udenfor 
forhandlingssystemet med Formandsoverenskomsten, fast-
slog Jørgen Mosbæk.

Halinspektørerne
Jørgen Mosbæk fortalte i øvrigt om Halinspektørforenin-
gen, som både er en fagforening for de knap 500 aktive 
medlemmer og en interesseorganisation. Halvdelen af hal-
lerne i Danmark er ejet af kommunerne, mens resten af 
selvejende institutioner. En af foreningens store udfordrin-
ger er, at mange kommuner nedlægger ledende stillinger i 
de kommunalt ejede idrætshaller, og det er selvfølgelig en 
udfordring for Halinspektørforeningen, hvor Jørgen 
Mosbæk har været formand siden år 2000. Han er oprinde-
ligt uddannet lærer, men forlod folkeskolen for at blive ha-
linspektør.

Halinspektørforeningen er lige som Dansk Formands For-
ening organiseret med en række lokale afdelinger. Foreningen 
holder sit landsmøde i Vingsted Centret ved Vejle, hvor der 
samtidig arrangeres en fagudstilling med imponerende 105-
115 udstillere.

Formanden for Halinspektørforeningen talte som gæst på DFFs landsråd i Svendborg.
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  K-Form støbeleder og dilatationsfuge i 100% 
genbrugs uPVC

  Sikrer korrekt planhed og dæktykkelse på 
in- situ støbte dæk og plader (50-225mm)

  Ideel hvor en ret, vand- og støvtæt dilatations-
fuge ønskes

  Reducerer risikoen for plastiske svindrevner

  Forbederet arbejdsmiljø – ingen tunge løft eller 
sundskadeligt, giftigt og respirabelt kvartstøv

  Nem og hurtig montage med et unikt klik- 
system

  Kan bruges sammen med alle typer afretnings-
udstyr

www.kform.dk

Concrete Formwork Systems

Tlf. 2372 4449  //  sergeant@live .dk

Revolutionerende
støbeleder

til betongulve

ÅRSMØDERNE 2019
På Landsrådsmødet på Hotel Svendborg blev dato-
erne for det kommende årsmøder i afdelingerne fast-
lagt således:

Lolland-Falster 26. januar (formiddag)
Afdeling Sjælland 2. februar (eftermiddag)
Østjyllands afdeling 2. marts
Midt-Vest Afdeling 5. marts (aften)
Bornholms Afdeling 7. marts 
Nordjyllands Afdeling 16. marts (formiddag)
Afdeling Syd 30. marts (formiddag)

– Vi kan alle blive enige om, at Dansk Formands Forening skal 
være meget mere synlig. Men der sker stadig for lidt, synes 
jeg. Jeg synes, det er noget frustrerende at se, hvor lidt der 
stadig sker i enkelte afdelinger. I bliver nødt til at prøve at 
gøre den enkelte afdeling mere synlig ved lidt aktivitet. Det 
kan gøres meget bedre. Så derfor vil jeg igen, ligesom på sid-
ste landsrådsmøde, og før dette igen, opfordre afdelingerne 
til at være lidt mere aktive. Jeg har tillige påpeget både her 
og på årsmøderne, at jeg står til disposition til at hjælpe jer, 
såfremt nogen mangler hjælp eller råd. Det er enormt vigtigt, 
at vi er synlige, og vi gør noget aktivt ude i afdelingerne. Jeg 
ved godt at, i alle er frivillige, men der skal laves lidt arbejde 
for foreningen, understregede Kim Bøje Madsen og tilføjede, 
at DFF deltager på HL 2019 i Slagelse som tidligere i 2017. /nh

DER SKER STADIG 
FOR LIDT
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PÅ KOMMUNALT
KURSUS

STOR
DYNAMIK 
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LEDELSE PÅ FLERE NIVEAUER
på Kursuscentret Campus Vejle

Boulevarden 19D  . 7100 Vejle . tlf. 72 16 28 30www.kcv.dk
Kursuscentret

STYRK DIN 
ROLLE SOM 
LEDER
Tag et kursus der lærer dig ledelse som et håndværk. 
Her får du fyldt værktøjskassen med brugbare teorier 
og metoder, du kan bruge i din dagligdag som formand. 

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE: 
25.02.2019 - 07.06.19 (13 DAGE)
Kurset for nyudnævnte ledere eller erfarne ledere, der 
ikke har en lederuddannelse. Styrk medarbejdertilfreds- 
heden, udvikl din ledelsesstil og forbedr effektivitet og 
produktivitet. 

VIDEREGÅENDE LEDELSE:  
04.02.2019 - 23.05.19 (12 DAGE)
Gå i dybden med din rolle som leder og arbejd med  
arbejdsmiljø, projektudvikling, LEAN og teambuilding på 
kurset i videregående ledelse. 

Se mere og tilmeld dig på
WWW.KCV.DK

Deltagerne får værktøjer til at løse udfordringer i de-
res hverdag som leder i kommunale virksomheder

AF NIELS HENRIKSEN

Kommunalt kursus i Dansk Formands Forening er for mange 
et af årets højdepunkter og et fast punkt i kalenderen. Rig-

tig mange af deltagerne er gengangere og har været en 
fast del af kurset i adskillige år, men de senere år er der 
kommet meget mere dynamik i deltagerskaren. Flere og fle-
re nye ansigter dukker op for at blive klogere på deres rolle 
som ledere.

For Dansk Formands Forening er det særdeles positivt, at 
flere og flere viser interesse for at deltage de tre dage på Ho-
tel Svendborg. Det betyder nemlig, at valget af emner og un-
dervisere rammer plet. De emner, som bliver valgt med omhu 
hvert eneste år, er emner, som moderne ledere på de offentli-
ge arbejdspladser bokser med, og som lederne gerne vil fin-
de værktøjer til at håndtere.

Underviserne
Michael Groser har været underviser på det kommunale kur-
sus i en årrække efterhånden. Han er ekspert i enneagram-
met – et persontypeværktøj, som definerer den enkelte leder 
som persontype men som også gør lederen i stand til at vur-
dere medarbejdernes persontyper og derfor kan agere i for-
hold til de enkelte typers karakteristika. Michael Groser 
under visere både ledere og medarbejdere i alle typer virk-
somheder. De seneste par år har Michael Groser fået følge-
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skab af Helle Romedahl Ravn, der har en årelang erfaring in-
denfor bl.a. lederudvikling og har hjulpet virksomheder og 
institutioner med eksempelvis udvikling og gennemførelse af 
f.eks. organisatoriske eller produktmæssige forandrings-/ud-
viklingsprocesser, ledelsesudvikling og teamudvikling, kur-
susforløb, hvor emnet f.eks. har været kommunikation, HR, 
motivation, samarbejde og trivsel, effektivitet, mv. Samt re-
kruttering og andre HR opgaver. Helle Romedahl Ravn er 
chefkonsulent på Campus Vejle.

Deltagelse til det kommunale kursus sker efter først-til-møl-
le princippet, og også i år var kurset fuldtegnet.

Profilerne
Michael Groser brugte kursets første dag til at klæde delta-
gerne yderligere på i relation til deres leder-kompetencer. 
Når man som leder kan svare på, hvad en god leder er, hvor-

 Hvad gør du, når tingene ikke lige går efter planen?
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Optimal produktivitet 
hele året

Redskaber 
til alle 
formål

•  Rummelig luksuskabine med f.eks. 
komfortabelt sæde m. varme, radio osv.

•  Airconditioning med stor kapacitet, 
så arbejdsklimaet er optimalt både 
vinter og sommer

•  Masser af aflægningsplads til 
manualer, madpakker og flere 
kopholdere til både kaffe og vand

•  Brugervenlig udformning og 
opmærkning af alle betjeninger, 
der er placeret i logisk rækkefølge 

52
71

224.900,-
Iseki TG 6495 med 47,8 hk

Excl. moms og lev.

Kampagnepris fra

2-trins HST

PTO rpm

Bag: 540/750
Midt: 2.000 

Hydrostat,
med 3 grupper

LEASING

LIK
VID

ITETSVENLIG

Iseki kompakttraktorer er ægte allround traktorer med den 
nødvendige teknik til at køre med et væld af redskaber året rundt. 
Spørg din lokale forhandler om et pakketilbud med frontlift/PTO, 
kost og valseudlægger, så du er klar til vintertjeneste

Iseki TG repræsenterer en 
optimal kombination af power, 
teknik og komfort, så arbejds-

opgaverne kan løses 
med høj produktivitet. 
Og så er den både 
driftsøkonomisk 
og overholder alle 
miljønormer

Redskaber 

LEASIN

LIK
VID

ITETS

Iseki kompakttraktorer er ægte allround traktorer med den 

optimal kombination af power, 
teknik og komfort, så arbejds-

opgaverne kan løses 
med høj produktivitet. 
Og så er den både 
driftsøkonomisk 
og overholder alle 
miljønormer

Maskiner skal købes lokalt. Der hvor du får gode råd og kompetent service. 
Find vores lokale forhandlere på www.hcpetersen.dk 

for andre skal følge én, og hvor det, man gør som leder, er 
vigtigt, så rækker det dybt ind i ens måde at være ledende 
på. Michael Groser tog afsæt i deltagernes profiler og gav 
dem lejlighed til at arbejde målrettet med præcis deres pro-
filer og for at få finjusteret præcis de kompetencer, som de 
vil få størst udbytte af ved at optimere og skrue på.

Agere i det ustyrlige
Helle Romedahl Ravn tog på andendagen afsæt i udfordrin-
gen ”hvad gør du, når tingene ikke lige går efter planen?” 
Her havde Helle Romedahl Ravn fokus på at træne deltager-
ne i at kunne agere i det ustyrlige – det der sker mellem 
mennesker. Deltagerne blev trænet i kommunikations- og 
procesværktøjer, som kan gøre en forskel for kursusdelta-
gerne i en dynamisk og kompleks hverdag.

Kursets tredje og sidste dag blev brugt til at omsætte teori-
erne til praksis. Her arbejdede deltagerne som noget nyt på 
Fabrikken, hvor alle får lejlighed til at byde ind med deres kom-
petencer. De udviklingspunkter, som den enkelte har fokus på, 
kan afprøves, og nye resultater kan opnås, når deltagerne ar-
bejder sammen om at få produceret mest muligt på den mest 
effektive måde.
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Processen mod en arbejdsplads uden ulykker er af-
gørende for at nå i mål, påpeger forsker

AF NIELS HENRIKSEN

“Shit happens.” De fleste danskere, der har været på ferie i sy-
den, har set t-shirts på markeder eller i souvenirbutikker med 
de to ord påtrykt. De kan være sjove nok, men i virkeligheden 
er de to ord mere alvorlige end som så, for det er lige præcis 
det, der sker på byggepladsen. Shit happens, og en medar-
bejder eller kollega kommer til skade. Fordi ting sker.

Det var det umiddelbart lidt paradoksale budskab, senior-
forsker hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 
cand. psych. ph.d. Pete Kines bragte frem, da Procurator invite-
rede til inspirationsdag på RESC Korsør.

Vision Zero
På inspirationsdagen fortalte canadisk fødte Pete Kines bl.a. 
om Vision Zero.

0
ARBEJDS-
ULYKKER

JAGTEN PÅ
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– Selv om navnet er Vision Zero og antyder, at visionen er, at vi 
selvfølgelig skal arbejde frem mod, at vi ikke oplever arbejds-
ulykker på eksempelvis byggepladsen, så er endemålet i virke-
ligheden ikke nul ulykker, men at få implementeret en proces og 
en rutine i virksomhederne, som er fuldstændig afgørende for, 
om målet nogen sinde nås. Fokus på arbejdsmiljø og nul ulykker 
skal implementeres i alle led af organisationen, ellers vil strategi-
en aldrig komme til at virke, understregede han og tilføjede:

Vision Zero er et mindset, der grundlæggende handler om, at 
alle ulykker er forebyggelige, hvis alle i virksomheden fra direk-
tøren og mellemlederen til svenden, kontorassistenten, prakti-
kanten og den midlertidigt ansatte har en overbevisning om, at 
nul ulykker er et fælles mål, man arbejder frem imod. En overbe-
visning der kommer til udtryk i virksomhedens politikker, plan-
lægning, samarbejde og daglige praksis.

– Men i praksis kan vi ikke forebygge alle ulykker, fordi ting 
sker.

Alle har et ansvar
– Her er det nødvendigt med en åben dialog mellem medar-
bejderne i virksomheden. Det er vigtigt at skabe en kultur, 
hvor man taler sammen, og hvor man er enige om vigtighe-
den af at rapportere ulykker, fordi det er vigtigt at lære af 
dem. I byggebranchen er man nogle steder fyret, før man lan-
der på jorden ved fald fra et tag.

– I virksomhederne bør man gøre arbejdsmiljø til en del af 
ansættelsessamtalen. Alle skal være en del af forretningsstarte-
gien og ikke kun en sidevogn. Medarbejderne skal være en del 
af løsningen, således at man ikke risikerer, at arbejdsmiljø stran-
der hos en fortravlet mellemleder, der har rigeligt at gøre med 
planlægning og økonomi. Først når arbejdsmiljø er solidt inte-
greret hos alle i organisationen, og alle føler, at arbejdsmiljø 
selvfølgelig er noget, vi vil, og ikke noget vi skal, kan jagten på 
nul arbejdsulykker for alvor begynde. Processen ejes af alle, og 
alle har et ansvar, fastslog Pete Kines.
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ASFALTBIL MED 
SIKKERHED I
FØRERSÆDET

Aabenraa Kommune træder nye stier, når der skal lap-
pes slaghuller i de 1400 kilometer kommunale veje

AF NIELS HENRIKSEN

I erkendelse af at alt for mange bilister undlader at udvise den 
fornødne respekt for de kommunalt ansatte, der arbejder på 
vejen – med livet som indsats – har Aabenraa Kommune be-
sluttet at træde nye stier. Kommunen har således i samarbejde 
med opbygningsvirksomheden Kudsk & Nissum i Vojens ud-
viklet en asfaltbil, der afleverer asfalten foran bilen og ikke 
bagud, så medarbejderen nu kan arbejde i sikkerhed.

På den ny bil er asfaltkassen vendt 180 grader. I ladet er skåret 
et stort hul med en tragt. En snegl i bunden af kassen skubber 
asfalten ned i tragten og ned på et transportbånd under chas-
siset. Båndet fragter asfalten fra midten af chassiset og frem un-
der forkofangeren. Her afleveres asfalten i en kasse.

Arbejde foran lastbilen
Herefter kan chaufføren arbejde foran lastbilen og styre trans-
portbåndet ved hjælp af en knap ved siden af forskærmen. 
Når skuffen ikke bruges, klappes den op ved hjælp af en fje-
der. Ydermere er lastbilen højrestyret, således at chaufføren 
ikke behøver at stige direkte ud i trafikken, når han standser 
ved det næste slaghul.

Bilen er ikke en asfaltudlægger men konstrueret alene til at 
reparere slaghuller med, og indtil videre er der repareret flere 
end 9000 af dem i år.

Den sikre højside
Asfalten ligger i en stor isoleret kasse med låg. Her kan den 
holde sig varm hele dagen, og om sommeren kan den endda 
ligge natten over. Alt udstyr 
og teknik er placeret på 
den sikre højside. Her er 
bl.a. et betjeningspanel, 
sprøjten til emulsion og et 
oliefyr til at varme emulsio-
nen op med.

Bilen er en Volvo FL 250 
4x4 med en asfaltkasse med 
plads til fem tons, og på En-
treprenørgården i Aabenraa 
er der en klar holdning til, at 
den næste asfaltbil også skal 
bygges op på samme måde.

Når en vej revner, trænger der vand 
ind mellem bære- og slidlag. Ved 
frostvejr udvider revnen sig, og as-
falten sprænger med huller til følge. 
Når hullerne først opstår, går udvik-
lingen hurtigt. Blandingen af vand 
og frost gør hullerne større, som de 
fleste bilister kan nikke genkenden-
de til.

Med den ny asfaltbil kan medarbej-
derne hos Aabenraa Kommune lap-
pe mellem  30 og 70 huller om da-
gen i sikkerhed.
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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.

Kursuscentret Campus Vejle tilbyder kurser, der ud-
danner ledere til at blive bedre rustet til at varetage 
deres rolle som leder

AF NIELS HENRIKSEN

Nogle formænd er anlægsstruktører. Nogle er anlægsgart-
nere. Nogle er kloakmestre. Andre har ingen uddannelse 
men en årelang erfaring. Fælles for dem alle er, at de er fag-

ligt dygtige, og blandt andet derfor er de rykket op i hierakiet 
på deres arbejdsplads. De er blevet mellemledere. Men en 
uddannelse som leder er der kun få, der har.

Løsningen på den udfordring er dog ikke langt væk. Kursus-
centret Campus Vejle (KCV) tilbyder nemlig uddannelser mål-
rettet ledere i virksomheder. Og uddannelse er en god investe-
ring, for der er bestemt ingen naturlov, der siger, at fordi man er 
fagligt dygtig, er man også en dygtig leder. Optag på kurserne 
sker to gange om året, og udviklingsforløbet varer henholdsvis 
13 og 12 dage spredt over en periode på fire måneder.

UDDANNELSE I 
AT VÆRE LEDER
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Bred sammensætning
– Kursistsammensætningen er utroligt bred. Her kommer kur-
sister, som har en videregående uddannelse, nogle er akade-
mikere, andre har en professionsuddannelse, mens andre har 
en håndværksmæssig uddannelse. Ingen af dem har dog ud-
dannelse i at være leder, og derfor kommer de her med det 
samme afsæt, påpeger chefkonsulent på KCV, Helle Ro-
medahl Ravn, der tilføjer, at god ledelse er vigtig for virksom-
heden, fordi god ledelse styrker medarbejdernes motivation 
og dermed virksomhedens produktivitet.

Grundlæggende
– Den grundlæggende lederuddannelse er udviklet til dem – 
typisk frontlederne der har den direkte medarbejderkontakt 
– som ønsker en solid værktøjskasse med ledelsesværktøjer, 
de kan bruge i deres daglige arbejde. Derfor har Grundlæg-
gende lederuddannelse fokus på at opbygge kursisternes 
faglige og personlige kompetencer. Kurset retter sig både 
mod nyudnævnte ledere og erfarne ledere, 
der blot aldrig har fået en egentlig lederud-
dannelse, siger Helle Romedahl Ravn.

På kurset får deltagerne indsigt i egen og 
andres adfærd. De udvikler deres ledelsesstil 
og lærer at bruge den vigtige kommunikation 
som ledelsesværktøj. Kursisterne arbejder 
med konflikthåndtering, får redskaber til at 
håndtere svære samtaler, medarbejderudvik-

ling, situationsbestemt ledelse og i at styrke medarbejdernes 
motivation, effektivitet og tilfredshed.

Videregående
På Videregående Ledelse bringes begrebet ledelse op på et 
højere niveau. Her er der fokus på de forpligtelser, lederen 
påtager sig, og det ansvar, som ligger i lederrollen i forhold til 
organisation og medarbejdere. Her skal kursisterne forvente, 
at der i diskussionerne bliver gået tæt på den enkelte, og at 
kursisterne udfordrer hinanden på de opgaver, som de hver 
især står overfor.

Videregående Ledelse er delt op i syv moduler, nemlig An-
erkendende ledelse, Organisation, LEAN i administration, Inno-
vative processer, Projektudvikling, Teambuilding og Arbejds-
miljø.

– Videregående Ledelse henvender sig til ledere, der har stil-
let sig selv en række spørgsmål som f. eks. hvordan involverer 
jeg mine medarbejdere, hvordan motiverer jeg mine medarbej-
dere, hvordan organiserer vi os og leder teams, hvordan plan-
lægger og delegerer vi, hvordan opbygger vi de mest velfun-
gerende teams, hvordan rekrutterer vi medlemmerne, hvordan 
bringer vi de rette kompetencer i spil, hvordan fornyer og til-
passer vi os, hvordan skaber vi trivsel og engagement og hvor-
dan kan vi optimere forretningen, forklarer Helle Romedahl 
Ravn, der selv underviser på Videregående Ledelse, men som 
bruger det meste af sin tid på at arbejde med forandring ude i 
virksomhederne i skræddersyede forløb.Helle R. Ravn
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Virksomheder og kommuner
 – Vi arbejder sammen med mange af landet største virksom-
heder samt en lang række kommuner, der efterspørger ud-
dannelse i helt specifikke udfordringer eller problemstillinger. 
På rigtig mange virksomheder går hverdagen forståeligt nok 
op i drift, og derfor har små som store virksomheder brug for 
hjælp til at løse de udfordringer, som opstår i dagligdagen. Vi 
har tit langvarige samarbejder med kunderne. Tit medfører 
løsningen på en udfordring andre udfordringer, så vi kommer 
med jævne mellemrum på besøg hos mange af vores kunder. 
Ledelse er jo et fag som at være uddannet tømrer eller øko-
nom, men ledelse er så komplekst, at den leder, der har stor 
succes i én virksomhed, og som bliver headhuntet til en ny virk-

somhed, måske slet ikke har samme succes på den ny arbejds-
plads. Succes som leder handler nemlig om hvor dygtig man 
er som leder til at mestre situationer i en bestemt kontekst. 
Måske har den ny virksomhed en helt anden kultur end den 
forrige, og det kan udfordre lederen. I sådanne situationer kan 
vi træde hjælpende til, understreger Helle Romedahl Ravn.

Tilskud
For de kursister, der vælger at deltage på Grundlæggende 
Lederuddannelse eller Videregående Ledelse, er det muligt 
at søge tilskud eller refusion. For kursister, hvis uddannelses-
niveau rummes af AMU-systemet – dvs op til en erhvervsud-
dannelse – har mulighed for at søge om løntilskud.
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Et blødt puf henimod det, der er godt for den enkel-
te medarbejder, kan være med til at ændre adfærd 
og skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen

AF NIELS HENRIKSEN

Vi har set dem på tv, når elefantmor giver ungen et kærligt 
puf bagi for at hjælpe den lille op ad en stejl skrænt. Blidt og 
kærligt. Og det er i virkeligheden det lille, blide, kærlige puf, 
der kan være med til, at medarbejdere på eksempelvis en 
byggeplads ændrer så meget adfærd, at ulykker reduceres 
eller måske endda helt undgås.

Det var budskabet fra Ashley Brereton på Procurators inspi-
rationsdag om arbejdsmiljø.

Ashley Breretons tema var nudging – et relativt nyt begreb, 
som betyder at ændre nogens adfærd. Nudging er en metode 
til, at få mennesker til, at ændre adfærd ikke med forbud eller 
trusler om bål og brand. Men i stedet ved blidt at puffe dem i 
den ønskede retning og med kærlighed vise dem, hvad det er, 
vi gerne vil have dem til. Forklare dem, at det er godt for dem, 
og at vi gør det af kærlighed til dem, og fordi vi er interesseret i 
deres ve og vel.

– Mennesket er noget af det mest uforudsigelige, og så 
snakker vi om 0 ulykker, udbrød Ashley Brereton og antydede 
dermed, at det er to ender, som umiddelbart kan have vanske-
ligt ved at mødes.

Handle ikke tænke
– Mennesker er ringe til at huske, og slet ikke når vi laver no-
get andet samtidig, så det handler om at få mennesker til at 
handle – ikke så meget om at få dem til at tænke. Og hvis vi 
skal have mennesker til at gøre noget frivilligt, så skal vi tale 
pænt til dem og fortælle, at det er godt for dem, og gerne for 
samfundet.

Nudging er forførelsens kunst. Nudging er et forsøg på at få 
mennesker til at træffe, et for dem bedre valg om helbred, vel-
færd og livskvalitet.

– Moderne adfærdsforskning er i gang med at besvare, hvor-
for vi mennesker har så svært ved at gøre det rigtige, selv om vi 

0 ULYKKER
MED NUDGING

Ashley Breretons tema var nudging 
– et relativt nyt begreb, som betyder 

at ændre nogens adfærd.
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Tel: 7025 4414 
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HÅNDHOLDT COMPUTER 

har alt den information, vi behøver til at gøre det rigtige. For ek-
sempel ved de fleste mennesker, at de skal dyrke motion, de 
skal spise sundt og de skal ikke smide affald på gaden. Mange 
mennesker vil gerne gøre det rigtige. De har gode intentioner 
om at følge de mange råd. Men ofte bliver det ved intentionen. 
Der er stadig meget affald på gaderne, og mange mennesker 
lever stadig usundt.

Godt for individet
– Et nudge tager udgangspunkt i, at det skal være godt for 
individet, og vi ved, at positiv feedback virker sindssygt godt, 
forklarede Ashley Brereton.

I en undersøgelse foretaget indenfor lager- og godstrans-
portområdet konkluderer Videnscenter for Arbejdsmiljø, at det 
synes muligt at forebygge arbejdsulykker ved brug af nudging.

Ashley Brereton er en del af kommunikationsvirksomheden 
Brave, der ikke tøver med at erklære ”Vi skaber en bedre ver-
den” bl.a. ved at gå mod strømmen og arbejde med nudging 
og adfærdsdesign.
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HEL HAL TIL
ENTREPRENØRER
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Agromek er først og fremmest en messe for land-
bruget men entreprenører samt park & vej havde 
fået deres egen udstilling 

AF NIELS HENRIKSEN

I gamle dage mødtes landmændene til de ugentlige aukti-
onsdage, hvor stort og små blev drøftet, mens der blev afgi-
vet bud på dyrene. I dag er Agromek et af de steder, hvor mo-
derne landmænd sætter hinanden stævne, og hvor de hører 
og ikke mindst ser nogle af de nyeste tiltag, lige fra foder til 
hobbydyr til gigantiske mejetærskere og traktorer.

Men selv om Agromek først og fremmest er en messe for 
landbruget, så havde arrangørerne i år dedikeret en hel hal til 
maskiner og materiel målrettet entreprenørbranchen samt 
kommunale vej og park-afdelinger.

Som hos landmændene kunne entreprenører og ansatte i 
park og vej studere materiel og maskiner i en bred vifte af ikke 
mindst størrelser. Også her var var der gigantiske gravemaski-

ner, som de mest interesserede selvfølgelig ikke kunne undgå 
at berøre med andægtighed.

Verdensnyhed
En af nyhederne er verdens første hjullæsser med lithium-ion 
batterier præsenteret af Schäffer og Helms TMT-Centret A/S. 
To elektriske motorer med højspændingsteknologi driver ar-
bejds- og kørehydraulikken. Schäffer 23e udnytter de mange 
fordele med lithium-ion batteri og giver betydelige besparel-
ser med hensyn til vedligeholdelses- og driftsomkostninger i 
forhold til dieselmodellen og andre batterikoncepter.

To elektromotorer
Minilæsseren, der kan køre 20 kmt, er anderledes opbygget, 
da den har to elektromotorer. Den ene el-motor har med kør-
sel at gøre, så den aktiveres kun, når maskinen skal køre. Den 
trækker direkte ind i transmissionen og ikke som andre ind i 
en hydrostaten. Den anden el-motor bliver kun aktiveret, når 
man bruger arbejdshydraulikken. Det vil sige, når den kører 
på vejen eller mellem arbejdsopgaver, bliver der ikke brugt el 
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fra batteriet til at pumpe olie rundt i arbejdshydraulikken. 
Derved sparer den på energien, så den kan køre længere på 
en opladning.

Miljøvenlig
- Den elektriske drift resulterer i mindre støj, ingen ildelugten-
de og miljøskadelig udstødning og lavere serviceomkostnin-
ger - og det vil helt sikkert tiltrække kommuner, boligforenin-
ger og firmaer, der er meget bevidste om deres grønne profil, 
fortæller Tommy Kærgaard, produktspecialist, som tror på, at 
kunderne vil tage den nye teknologi til sig.

Med en fornuftig placering af det 400 kilo tunge batteri op-
når maskinen samme stabilitet og vippelast som ved de traditi-
onelle maskiner i 1160-serien. Afhængigt af anvendelsesformål 
kan det udskiftelige blybatteri med en batterispænding på 48 
Volt og 240 Ah køre i to til fire arbejdstimer på en opladning. 
Opladningstiden er ifølge producenten seks til otte timer.
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ÅRSMØDE 2019 
LOLLAND FALSTER AFDELING 

Lørdag den 26. januar 2019 kl. 10.00 
på Hotel Falster 
Skovalléen 
4800 Nykøbing F.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Indlæg fra landsbestyrelsen.
5. Regnskab.
6. Næste års aktiviteter.
7. Indkomne forslag.
8. Valg.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 
senest den 12. januar 2019.

Fra Hovedkontoret kommer landsformand Kim Bøje Madsen og 
beretter fra hovedforening og A-kassen.

Efter årsmødet er der frokost (gratis).

Tilmelding til afdelingsformanden er nødvendigt (af hensyn til 
traktement) senest 19. januar 2019

P.a.v. Lars E. Hansen, afdelingsformand
 Tlf. 54 70 74 40 • Mobil 30 12 95 60 
 mail: lehansen@post.tele.dk

ÅRSMØDE 2019 
NORDJYLLANDS AFDELING

Lørdag den 16. martS 2019 
på Skalborg Kro 
Hobrovej 515 
9200 Aalborg

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

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kl.12.30 Frokost

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

Af hensyn til mad, tilmelding senest den 8. marts 2019 til
Jens Melgaard, tlf. 23 38 99 02 eller mail: melgaard@waoomail.dk

På bestyrelsens vegne
Jens Melgaard

ÅRSMØDE AFDELING SYD
Den 30/03-2019 kl. 10.00
Kolding Borgerlige Skydeselskab
Munkedam 2, 6000 Kolding

Se dagsorden i næste nummer af DFF.
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NORDJYLLANDS AFDELING 
PÅ RUNDVISNING 

HOS THISTED BRYGHUS
Tirsdag aften kl 16.15 kørte bussen fra Sauers Plads i Aalborg med kurs mod Thisted for at besøge Thisted Bryghus. Der blev samlet medlem-
mer op flere steder undervejs på turen til Thisted.

Men inden vi nåede til Thisted, tog bussen et stop på Vesløs Kro, hvor der blev serveret stegt flæsk med kartofler og persillesovs samt god 
gammeldags biksemad. Det smagte rigtigt godt.

Efter dette stop kørte bussen videre til Thisted Bryghus, hvor vi var små 25 deltagere til en fantastisk og medlevende rundvisning. Vi begyndte 
med en tur rundt ude i bryggeriet, og vi blev introduceret af en rigtig god rundviser, i hvordan en god øl bør brygges.

Derefter fik vi lov at smage diverse øl, samtidig med at vi fik en god fortælling om historien bag Thisted Bryghus, samt hvilke planer bryghuset 
har for fremtiden.

Det var en meget vellykket tur og stor tak til Nordjyllands Afdeling for initiativet til dette arrangement.
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LOKALNYT

ÅRSMØDE 2019 
SENIORKLUBBEN DFF 
AFDELING SJÆLLAND

Overdrevskroen 
Roskildevej 513 
4100 Ringsted

Lørdag den 2. februar 2019 kl. 13.00.
Dagsorden ifølge vores vedtægter.
Planlægning af aktiviteter i 2019.
Der ønskes forslag til aktiviteter.
Valg.

Kl. 14.30
Kaffe og kage.

Tilmelding senest den 19. januar 2019 til
Niels  20 63 17 55
Gunner 40 98 03 40
Bjarne 20 25 26 18

ÅRSMØDE 2019 
VESTJYLLANDS AFDELING 
SENIOR-KLUB

Torsdag den 7. februar 2019
er der årsmøde for medlemmer
på Matrosvænget 177, 6710 Esbjerg V.

Vi mødes kl. 16.00, hvor vi holder årsmøde med dagsorden
ifølge vedtægterne.

Derefter er klubben vært ved et par stykker smørrebrød, og der 
bliver tid til hyggeligt samvær.

Tilmelding senest den 26. januar 2019
Gurli Pedersen tlf.: 20 87 30 79
Vagn Skovgaard tlf.: 75 15 15 29
Mogens Gregersen tlf.: 75 15 20 93

60 ÅR

Onsdag den 6. februar fylder tidligere afdelingsfor-
mand i Dansk Formands Forening, Fyns Afdeling, 
Palle Asmus Frederiksen, 60 år.

Palle Frederiksen blev den 6. april 2002 valgt til 
formandsposten i Fyns Afdeling efter Erik Johnsen.

Palle Frederiksen gik af, da Fyns Afdeling blev lagt 
sammen med Sønderjyllands Afdeling, på en eks-
traordinær generalforsamling den 24. august 2012.

Palle Frederiksen har i mange år været en trofast 
hjælper på Have & Landskabsmessen i Slagelse.

Dansk Formands Forening og Afdeling Syd ønsker 
med disse linjer
stort tillykke med fødselsdagen.

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Landsformand

ÅRSMØDE 2019 
AFDELING SJÆLLAND

Den 2. februar 2019 
på Overdrevskroen 
Roskildevej 513 
4100 Ringsted

Årsmødet vil igen i år være med ledsager og igen finde sted på 
Overdrevskroen. Vi begynder med kaffe og kage ca. kl. 14:30, 
årsmødet begynder kl. 15:00. Der vil blive holdt et arrangement 
for ledsagerne i den tid, vi afvikler årsmøde. Efterfølgende samles 
vi til spisning kl. ca. 18:30, hvorefter der er muligheder for hygge-
snak. Der kan ikke overnattes på stedet. 
Der kan forventes en egen betaling på 100,00 kr. pr. deltager for 
dem, der deltager til spisningen.

Seniorklubben holder møde fra kl. 13.00.
PS. Dagsorden ifølge lovene.

Der er dog en lille ændring ifølge vedtægterne.
1.a Valg af stemmeudvalg
2. Beretning:
 A.: Afdelingen v/afdelingsformand Keld Dahl
 B.: Regnskab: v/kassereren
3. Planer for fremtiden:
4. Øvrige forhold:
5. Valg:
6. Beretning fra foreningen v/landsformand Kim B Madsen
7. Indkomne forslag:
8.  Eventuelt:  

Tilmelding senest den 10.01.2019 til formand Keld Dahl, 
tlf. 21 13 00 29 eller Niels Troest, tlf. 20 63 17 55.

På bestyrelsens vegne Keld Dahl
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Kontoret er julelukket 
fra den 24. december 
til og med 1. januar 
begge dag inkl. 

Vi ønsker alle 
en glædelig jul 
samt et fantastisk og 
lykkebringende nytår.

FRA FORENINGEN

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

70 år 22.02. Poul Thirup Nielsen, Højenevej 6, Vidstrup, 9800 Hjørring.

60 år 12.01. Niels Nielsen, Frydslund 8, 9800 Hjørring.

AFDELING ØSTJYLLAND.

75 år 11.01. Jørgen Larsen, Nyvangsvej 22, 8462 Harlev.

50 år 09.01. Rico Sejr Nielsen, Nyvej 4, Gassum, 8981 Spentrup.

50 år 26.01. Bjarne Svensson, Hadsundvej 358 – Linde, 8981 Spentrup.

40 år 02.02. Casper Zindorff Gram, Tebstrupvej 8, 8660 Skanderborg.

MIDT – VEST AFD.

Ingen

AFDELING SYD

70 år 04.01. Flemming Åge Michaelsen, Holmeåvænget 6A, 6682 Hovborg.

60 år 07.01. Torben Nielsen, Højvang Nord 96, 6580 Vamdrup.

60 år 02.02. Jørgen Jelling Petersen, Solvangen 10, Horne, 6800 Varde.

60 år 03.02. Vagn Heldgård Pedersen, V. Janderupvej 35, 6851 Janderup Vestj.

60 år 06.02. Palle Asmus Frederiksen, Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haaby

60 år 06.02. Jørgen Kristian Laursen, Mylius-Erichsensvej 30B, 7330 Brande.

60 år 26.02.. Bo Uhrskov Hansen, Vandlinggårdvej 6, 6100 Haderslev.

50 år 25.02. Elisabeth Bonde, Havnegade 9, 5610 Assens.

AFDELING SJÆLLAND.

80 år 18.01. Knud Jensen, Askeengen 10, 2740 Skovlunde.

75 år 11.01. Poul-Erik Sørensen, Rørmosen 67, st.tv., 4000 Roskilde.

70 år 03.01. Ole Ries Larsen, Rømøparken 56, 4200 Slagelse.

70 år 11..2 Bjarne Jensen, Vemmetoftevej 56, 4654 Faxe Ladeplads.

60 år 16.01. Allan Gert Olsen, Birkevang 7, 2830 Virum.

LOLLAND FALSTER AFD.

80 år 05.01. Jørgen Askov Jensen, Maribovej 84, Våbensted, 4990 Sakskøbing.

75 år 06.01. Jens Jørgen Jensen, Danavej 4, 4640 Faxe.

70 år 02.02. Leif Per Sidor, Østervang 35, 4930 Maribo.

BORNHOLM AFD.

75 år 01.01. Ole Harald Køhlert, Pilestrædet 9,  – Rønne, 3700 Rønne.

Tema i næste udgave
DFF har til blad nr. 01-2019 valgt temaet:

 TRANSPORT 2019 +
 LASTVOGNSOPBYGNINGX 
Vi sætter fokus på lastbiler og deres opbygning til vores branche.
Ligeledes vil vi give et indblik i de nye teknologier der bliver brugt i 
dag. Vi vil lave interviews med enkelte leverandører og udførende 
entreprenører, indenfor brancherne.

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

DEADLINE ER DEN 30. JANUAR 2019.

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 
Tonni Villemoes Sørensen 01.10.2018 Nordjylland
Karsten Gram 01.10.2018 Syd
Kim Johnny Christensen 01.11.2018 Nordjylland
Bill Schønning Glentved 01.11.2018 Sjælland
Mads Bergholtz 01.11.2018 Lolland-Falster

DØDSFALD    
     Afdeling 
Andreas Hansen Krab år 2017 Syd
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GSV Materialeudlejning A/S

Baldersbuen 5, 2640 Hedehusene
+45 70 12 13 15, www.gsv.dk

Jo mere du vil leje 
med os, jo sjovere 
bliver lejen ...
Vi sætter pris på loyale og trofaste kunder. Rent faktisk så 

meget, at vi tilbyder faste fordelagtige rammeaftaler, der  

også giver ro i dit budget. Derudover får du i dagligdagen et  

fast kontaktteam og løsninger tilpasset dine behov. Er du  

interesseret, så ring gerne til os på 70 12 13 15 og hør mere  

om vores løsninger – Velkommen til GSV.


