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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 Forening vil igen være at finde på 
stand nr. 1034 i telt 1 ved E&H 2018 i Herning. 
Messen afvikles den 14., 15. og 16. juni, hvor der 
bliver vist en masse nyheder. Vi ser selvfølgelig frem 
til at få lejlighed til at hilse på vores medlemmer og 
kolleger på messen. Husk der er gratis adgang på 
messen alle dage.

Vi har mange medlemmer i den offentlige sektor, som står 
overfor mange udfordringer i dagligdagen. Dansk Formands 
Forening har derfor også i år sammensat et kursusprogram til 
vore offentlige ansatte medlemmer.

Det kommunale kursus 2018, handler om det personlige leder-
skab. Interesserede medlemmer til det kommunale kursus 
2018, bedes læse vores indlæg i Formandsbladet eller på vores 
hjemmeside. Kursus forløber over tre dage fra tirsdag den 9. til 
torsdag den 11. oktober i uge 41. Tilmelding til kurset er efter 
først til mølle princippet på dff@danskformand.dk eller til 
Dansk Formands Forening på telefon 32 96 56 22.

Bemærk at Dansk Formands Forening i samarbejde med PFA 
har udsendt en invitation på mail til alle medlemmer i hele lan-
det, hvor der indbydes til informationsmøder i juni måned om-
kring den nye forbedrede pensionsaftale, der er trådt i kraft fra 
den 1. maj 2018. 

Ledigheden i Dansk Formands Forening er forsat meget stabil, 
hvilket vil sige seks ledige og dermed en ledighed på under 1%.

De offentlige overenskomster er nu forhandlet færdig.  Det 
samlede resultat er vi godt tilfredse med. Protokollaterne kan 
hentes på vores hjemmeside, og de færdige overenskomster vil 
blive lagt på hjemmesiden, når vi modtager dem fra KL.

Til sidst vil jeg gerne ønske alle medlemmerne og vores 
samarbejdspartnere en varm og god sommer.

KIM BØJE MADSEN
Landsformand

ENTREPRENØR &
HÅNDVÆRK 2018
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Dagsorden:

1.  Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Faglige forhold.

3. Organisatoriske forhold

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold

6. Eventuelt

Landsformanden bød velkommen, Otto 
Pedersen fra afdeling Syd, havde meldt 
afbud. Lars Hansen fra Lolland-Falsters 
Afdeling var også fraværende.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var ingen 
kommentarer til dagsorden, der blev god-
kendt.

Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til referatet 
fra mødet den 9. februar 2018. Referatet 
blev godkendt og underskrevet. 

Faglige forhold
Der er en del lønforhandlinger. Kim har 
hjulpet i en del kommuner, som han gav 
et referat fra.

Endvidere har nogle privat ansatte med-
lemmer fået hjælp til deres lønninger.

Kim har endnu en gang været bisidder til 
en samtale i Aarhus. Kim skal endvidere til 
møde på Borgmesterkontoret med Kam-
meradvokaten om sagen i Aarhus Kom-
mune. Sagen begynder at nærme sig en 
foreløbig afslutning.

Bortvisningen fra en jysk kommune er der 
ikke så meget nyt i. Politiet har dog be-
sluttet at fremsende en tiltale og et bøde-
forlæg til den ene af de bortviste, og det 
er ikke vores medlem.

Vores advokat arbejder videre med 
sagen for en afklaring.

Der er lidt at tilføje om PFA. Vi afventer en 
udsendelse til vores privat ansatte med-
lemmer, men materialet er ikke klart end-
nu. Men der kommer helt klart en god 
besparel se fremover på ad mi nistrations-
omkostningerne.

Kim orienterede om de netop overståede 
årsmøder rundt om i landet, som havde 
været meget positive.

Lønstatistikken for 2017 er nu færdig 
og kan rekvireres ved henvendelse til ho-
vedkontoret.

Arbejdet med oplæg til samarbejdet 
med Konstruktørforeningen er midlerti-
dig sat på standby, indtil overenskomst-
forhandlingerne er overstået. 

ORGANISATORISKE FORHOLD

Overenskomster
Forhandlinger pågår i det næste stykke 
tid, når de gennerelle forhandlinger er af-
sluttet.

Forhandlingsfællesskabet
Der er ikke noget nyt fra Forhandlings 
Fællesskabet endnu, men de er i gang 
med forhandlingerne vedrørende de ge-
nerelle overenskomster.

FTF
Kim skal deltage i FTFs kongres om 

2020-projektet den 13. april 2018. Han har 
været til flere møder i FTF, og der er sta-
dig stor uenighed om tingene. Men i vo-
res private afdeling er der stor enighed 
om, at vi ikke skal med i det nye samarbej-
de. Der er enighed om, at især de mindre 
organisationer ikke er glade for den nye 
mastodont. Vi føler, vi bliver kørt fuld-
stændig over og ikke bliver hørt.

Samarbejdet i regionerne. 
Der er ikke noget nyt. 

FR
Næste møde i FR er aftalt til den 2. maj 
hos DFF.

A-kassen
Vores arbejdsløshed i december er stadig 
ca. 4 medlemmer, ca. 0,5 %, og det er et 
fint lavt tal. Der er stadig stor efterspørg-
sel på Formænd.
Kim refererede til direktør Michael Va-
lentins redegørelse om hvad der foregik i 
A-kassen lige nu. Næste møde i A-kassen 
er den 28. maj 2018.

Budget
Budgettet for marts måned 2018 blev 
fremlagt og gennemgået, samt taget til 
efterretning. 

DRIFTSFORHOLD

Formandsbladet
Næste blad nr. 2 er klar, med temaet sik-
kerhed og grønne områder og det ser ud 
til at blive et fint blad. Der er solgt godt 
med annoncer i 2018. 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 
Lørdag den 7. april 2018
På hovedkontoret, Eliasgade 10, København S
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ØVRIGE FORHOLD

Hjemmesiden
Lars administrerer hjemmesiden. Vi læg-
ger alt det aktuelle ind som vi modtager 
fra afdelingerne samt medlemmerne.

Den 25. maj 2018 kommer der en ny 
lov vedrørende data registrering, som vi 
skal forholde os til.

Emner til kommende møder /kurser
E&H Messen i Herning
den 14.-15.-16. juni i Herning.
Kommunalt kursus i uge 41
den 9.-10.-11. oktober 2018

Landsrådsmødet 2018
Landsrådsmødet på Fyn er aftalt til den 
27. oktober 2018.

Næste møder
Bestyrelsesmøde
fredag den 22. juni 2018.
Bestyrelsesmøde
lørdag den 15. december 2018.

Eventuelt
Ingen kommentarer.
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GIVER GRAVEMASKINEN 
HELT NYE MULIGHEDER
engcon Denmark leverer fleksible løsninger
til den innovative maskinfører

AF NIELS HENRIKSEN

I de seneste mere end 30 år har en svenske opfindelse forvandlet 
en gravemaskine til et multifunktionelt redskab, der kan meget 
mere end at grave. Med en tiltrotator, der nærmest er at sam-
menligne med et menneskes håndled, kan maskinføreren nu 
løse langt flere opgaver og gør dermed både tiltrotator og gra-
vemaskine til en god investering.

– Med den rigtige maskine, det rigtige udstyr og den rigtige 
maskinfører får entreprenøren gode kort på hånden, og vi kan 
konstatere, at salget af maskiner, der er tilkoblet vores unikke til-

trotator, er i vækst, fortæller Henrik Bolting, der er salgschef i 
engcon Denmark med adresse i Tommerup på Fyn.

Verdens førende
– engcon, som blev grundlagt i Strømsund i 1990, er verdens fø-
rende leverandør af effektive helhedskoncepter til gravemaski-
ner, og i engcon Denmark leverer vi tiltrotatorer, hurtigskift, red-
skaber og udstyr til gravemaskiner og rendegravere. engcon 
Denmark har været repræsenteret i Danmark siden 2002. engcon 
Denmark A/S er en del af engcon Group, og således ejet af eng-
con fabrikken, hvilket giver kortest mulige vej fra producent til 
kunderne.

Vores produkter bliver løbende udviklet og forbedret i sam-
arbejde med vores kunder. engcon Denmark er centralt placeret 
på Fyn med kontor og lager med flere end 1200 reservedele. 



Leveres med multifunktions- 
joystick med 11 funktioner

MultiOne 7.3 SD-modellen er smidig, 
og bagenden svinger ikke ud, 
når du drejer skarpt.

MultiOne 7.3+ i den konventionelle 
model er en helt utrolig fleksibel 
slider. God til læsseopgaver og 
suveræn som redskabsbærer med 
en hydraulikkapacitet på 68 l/min.
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MultiOne 7.3 SD

En ideel maskine hvor 
pladsen er trang

MultiOne 7.3+

KAMPAGNE

Om du vil have din nye MultiOne 7.3 i den konventionelle version eller som SD-model,
er helt op til dig. 35 hk, god løfteevne og brugervenligt design er standard, 
men om du vil sidde på den bagerste eller forreste del, 
når du kører, vil vi ikke blande os i.

Du kan få den, som du vil 

Kan leveres med komfortkabine 
og airconditioning

SD-modeller Standard

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
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Desuden er tilknyttet servicevogne, så kunderne overalt i Dan-
mark er sikret hurtig og effektiv service, hvis uheldet skulle være 
ude.

– Med system engcon, får kunden en helhedsløsning, der gi-
ver mulighed for at arbejde effektivt og finde nye indtjeningsmu-
ligheder, og med tiltrotatorer og redskaber fra engcon bliver 
gravearbejdet en fornøjelse, smiler den danske salgschef.

Fremtidens standard
Q-Safe hydraulisk hurtigskift med EC-Oil bliver fremtidens stan-
dard ved engcon. Med automatisk tilslutning af olie– el og og 
centralsmøring, kan kunden nemt skifte opgave og øge både 
udnyttelsesgraden og effektiviteten på sin maskine. Med ekstra-
udstyr som MIG2 joystick,  DC2 styresystem og ePS (rotations-
censor) har maskinføreren desuden mulighed for virkelig at opti-
mere gravearbejde, for alle produkter er tilpasset hinanden og 
passer til maskiner mellem 1,5 og 33 tons.

Fleksibel løsning
– Med afsæt i en lang række standardprodukter 
kan vi tilbyde at sammensætte en fleksibel løs-
ning. Vi kan således gøre indretning og betje-
ning så tæt på individuel som muligt. Det bety-
der, at hvis der til en gravemaskine f. eks. er 
tilkoblet to maskinførere, så kan vi langt hen ad ve-
jen tilbyde, at de i vid udstrækning får opfyldt deres 
individuelle ønsker til en række indstillinger, forklarer 
Henrik Bolting, der opfordrer til at tænke 
udstyr som tiltrotator ind allerede 
ved nyindkøb af maskine og der-
med opgradere standardmaski-
nen.

Henrik Bolting understreger 
desuden, at engcon Denmark 
ikke har salg til slutbrugeren, 
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men at salg og levering alene sker gennem producenter, impor-
tører og forhandlere af gravemaskiner. Dette sikre den korrekte 
opbygning og integrering til de systemer, de enkelte producen-
ter tilbyder.

– Vi har et godt kendskab til slutbrugerne og kender deres 
krav og ønsker, så vi ved godt, at det rigtig tit er formanden og 
medarbejderne, der peger på vores tiltrotator, når entreprenø-
ren står for at investere i nyt udstyr.

Medarbejderne bestemmer
Og her bakkes han op af direktør og entreprenør Karsten Knud-

 Vi har et godt kendskab til 
slutbrugerne og kender deres krav og 
ønsker, så vi ved godt, at det rigtig tit er
formanden og medarbejderne.

Henrik Bolting
salgschef



LAVERE SNONINGER

Op til 50%

Perfekte bindinger - hver gang

• Revolutionerende og ekstra stærk
• 30% hurtigere m/nyt dobbelttrådssystem
• Ca. 4000 bindinger pr. opladning
• 70% mindre trådforbrug 
• Ergonomisk og brugervenligt design

Bestilling og kontakt:
Tlf: 8622 9393 Mail: info@haucon.dk
Læs mere om den nye Twintier på: haucon.dk

MAX TWINTIER
RB 441T

TWINTIERSYSTEM

Dobbelttråd
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sen, som for tre år siden overtog roret i entreprenørvirksomhe-
den Anton Knudsen Egtved A/S efter sin far, som lagde navn til 
firmaet i 1974.

Det var således maskinførernes valg, da firmaet fik leveret tre 
Liebherr entreprenørmaskiner fra den danske Liebherr importør, 
Johs. Møllers Maskiner A/S.

– Vi har aldrig haft Liebherr tidligere. Men når maskinførerne 
siger, at det er de rigtige maskiner, så tror jeg naturligvis på det. 
Maskinførerne bestemmer – til en vis grænse. Derfor blev det til 
tre styk i første hug, forklarer Karsten Knudsen.

Velkomst med manér
Fast mand i kabinen på den 16 tons tunge R914’er er Holger Sta-
rup, som dermed har fået lidt af en velkomst hos Anton Knudsen 
Egtved A/S. Det er blot et halvt års tid siden, han gjorde sin entré 
i firmaet som arbejdende formand. Kort efter at han var trådt ind 
af døren i Egtved, bad chefen ham om at vurdere hvilken spritny 
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gravemaskine, han foretrak blandt flere forskellige mærker.
– Det var næsten lidt overvældende, at jeg i den grad skulle 

være med i maskinvalget efter blot kort tid i firmaet, smiler Hol-
ger Starup.

Valget faldt på følgende til maskinlisten: Liebherr R914 gra-
vemaskinen med EC219 tiltrotator, og L526-gummihjulslæsse-
ren, den store 28 tons gravemaskine R926 er udstyret med EC30 
tiltrotator.



Har du behov for hydraulik og pneumatik produkter for at vedligeholde/reparere maskiner?

Parkers netværk af ParkerStore butikker har alt, hvad du behøver for at kunne udføre dit arbejde med de rette Parker 
komponenter – uanset om du skal bruge en pumpe, slange, filter, motor m.m. Butikkernes medarbejdere yder professionel 
rådgivning og kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning. 

Og når der er akut brug for at få udskiftet en slange på et hydrauliksystem, kører vores landsdækkende netværk af 
HOSE DOCTOR servicevogne ud til arbejdspladsen og udskifter slangen, så driftsstop holdes på et minimum. 

Mød Parker på E&H stand U0116 og hør mere om, hvad det globale netværk af  ParkerStore butikker og HOSE DOCTOR 
servicevogne kan gøre for din forretning.

Din lokale hydraulik
og pneumatik specialist

www.parkerstore.dk
Landsdækkende tel. 31 23 23 20
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DFF VISER
FLAGET PÅ 
E&H MESSEN



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 …
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Landsformand Kim Bøje Madsen 
udpeget til et korps af besøgsam-
bassadører

AF NIELS HENRIKSEN

Når E&H Messen åbner på det udendørs 
areal ved Messecenter Herning fra den 14. 
til den 16. juni, er Dansk Formands For-
ening igen en del af det store arrangement, 
som samler hele entreprenørbranchen i 
Danmark. Som den eneste fagforening 

med overenskomst på formandsområdet 
er DFF en naturlig del af en specialmesse.

– Vi fungerer jo i mange tilfælde som 
bindeled mellem entreprenører og ma-
skinproducenter eller forhandlere, fordi 
det rigtig tit er vores medlemmer, der pe-
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ger på de enkelte maskiner, når entrepre-
nøren er på indkøb, påpeger DFFs lands-
formand Kim Bøje Madsen.

Besøgsambassadør
– Derfor er det selvfølgelig også relevant 
for os at være til stede med en stand, hvor 
vi kan vise flaget overfor de mange med-
lemmer, som besøger E&H Messen, men 
også overfor nye, potentielle medlemmer 
og selvfølgelig samarbejdspartnere i 
branchen, siger landsformanden, der er 
blevet en del af et større korps af besøgs-
ambassadører.

– Vi er en flok besøgsambassadører, 
der kommer fra mange forskellige grene 
af bygge– og anlægsbranchen. Vi har 
mødtes med jævne mellemrum, hvor vi 
med vores erfaring har budt ind med 
gode idéer i forhold til messen, forklarer 
DFFs landsformand.

Dansk Formands Forenings stand er 

placeret i Telt 2 med standnummer 1034.
Interessen for den populære entre-

prenørmesse er stor, og til årets messe er 
tilmeldt flere udstillere end i 2015. Hele 
118 udstillere vil således stå klar til at 
møde de besøgende. 

E&H stiler mod højere luftlag
Flere kender måske Entreprenør & Hånd-
værk som den arbejdende fagmesse med 
demonstrationer af gravemaskiner, knu-
sere og mange andre maskiner. 2018 bli-
ver ingen undtagelse, når både udstiller-
ne og arrangørerne har et væld af 
aktiviteter på programmet – og eksem-
pelvis tager det lokale luftrum i brug. Som 
noget helt nyt inviterer Drone Volt Scandi-
navia nemlig ind i et særligt droneområde 
på deres stand. Her kan de besøgende 
blive klogere på, hvad det kræver at flyve 
med en drone og alle de muligheder, det 
åbner op for.

 Hos Drone Volt Scandinavia kan de be-
søgende f. eks. høre om alt lige fra drone-
skole og licens til software og opmåling.

– Vi vil måle, hvor meget jord der bli-
ver flyttet i aktivitetsområdet på messen. 
Det gør vi gennem 200-300 billeder, som 
computeren omdanner til vognlæs jord, 
fortæller Kim Larsen, adm. direktør fra 
Drone Volt Scandinavia.

Hyldest til de unge talenter
Ved dette års E&H kan de besøgende 
også se frem til at opleve en helt ny kon-
kurrence. For første gang nogensinde 
holdes danmarksmesterskabet for meka-
nikerlærlinge inden for entreprenørmaski-
ner. Formålet med konkurrencen er at 
øge opmærksomheden for faget og sam-
tidig hylde nogle af de lærlinge, som vir-
kelig kan deres kram. Konkurrencen hol-
des af Maskinleverandørerne og Aars 
Erhvervsskolerne.



TORSDAG 14. JUNI TIL LØRDAG 16. JUNI 2018.
BESØG OS I HERNING

VI SES PÅ STAND 0204  

engcon Denmark A/S Knarreborgvej 19a, Verninge, DK-5690 Tommerup

Tlf. +45 20 20 35 84 | www.engcon.dk | info@engcon.dk
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VI GÅR
ALDRIG NED
PÅ UDSTYR

Entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson tøver ikke 
med at kalde maskinparken for Danmarks mest 
moderne

AF NIELS HENRIKSEN

Med en usædvanlig bred vifte af arbejdsområder inden for infra-
struktur, energi og forsyning, miljø og kloakering, byggeri og re-
novering, klimatilpasning – og meget mere – er entreprenørvirk-
somheden M.J. Eriksson med til at udbygge og udvikle Danmark. 
En kæmpe opgave der kræver både sin mand og sin maskine.



MEGET MERE 
END ASFALT
Som formand i Colas har jeg et stort 
ansvar og mange udfordringer. Koor-
dination, arbejdsmiljø og kommunikati-
on er en del af hverdagen.

Jeg får også mulighed for at under-
vise, teste ny teknologi og deltage i 
lederuddannelse for at dygtiggøre 
mig og blive en bedre leder.
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– Hos M.J. Eriksson går vi ikke ned på udstyr. Jeg tør godt 
sige, at vi har branchens mest moderne maskinpark. Vores ma-
skiner er velholdte, og når vi skifter dem ud, står mange mindre 
entreprenører klar til at købe dem. Netop fordi vi altid investerer 
i det nyeste på markedet, og fordi vi altid sørger for at holde vo-
res maskiner i topform, understreger formand Ib Overby John-
sen. Han har mere end 40 års erfaring i entreprenørbranchen og 
siden 1991 som formand hos M.J. Eriksson, hvor han sammen 
med administrerende direktør Jørgen Eriksson står for indkøb af 
en væsentlig del af virksomhedens maskiner.

En fornuftig snak
Med flere end 600 medarbejdere og 400 entreprenørmaskiner 
på bælter og hjul, kunne man måske forestille sig, at M.J. Eriks-
son havde indrettet sig med en egentlig maskinafdeling, som ta-
ger sig af indkøb og fordeling af maskiner til opgaver. Men en 
flad struktur og en fornuftig snak mellem de ledere, der er sat i 
spidsen for de enkelte opgaver, får den praktiske dagligdag til at 
gå op.

– Vi kunne sagtens have et bookingsystem, men hvis jeg har 

en opgave og har booket en maskine, som jeg ikke bruger i en 
periode, måske fordi vi er foran tidsplanen, så er det jo skørt, at 
den står hos mig, hvis en af mine kolleger har mere brug for den. 
I stedet følger vi med i hinandens projekter, og hvis en af mine 
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kolleger ved, at jeg er foran tidsplanen og har en maskine, han 
har brug for, låner han den bare, forklarer Ib Overby Johnsen, 
der som noget af det første foretager en maskinkalkulation, når 
han tager hul på et nyt projekt.

De rigtige maskiner
Med sin omfattende erfaring fra projekter til lands, til vands, på 
vej, på bane, i byområder og i landzoner ved han præcis, hvilke 
maskiner der er brug for og hvornår i processen.

– I et langstrakt motorvejsprojekt skal vi jo ikke bruge alle 
maskintyper fra dag ét, så for mig handler det om at sørge for, at 
vi har de rigtige maskiner til rådighed på de rigtige stadier i pro-
cessen. Det handler også om, at vi udnytter vores grej mest op-
timalt, for uhensigtsmæssig brug koster dieselolie, og dieselolie 

koster penge. Så jo mere optimal vi kan gøre processen, jo mere 
konkurrencedygtige er vi også. Hvis maskinføreren på en grave-
maskine skal dreje rundt om sig selv, hver gang han skal læsse 
jord af skovlen, koster det mere dieselolie, end hvis han kan nø-
jes med blot at dreje 45 grader ud til siden, påpeger Ib Overby 
Johnsen.

– Når vi skal grave dybt, graver vi lagvis, for hvis vi graver helt 
ned til eksempelvis fem meter på én gang, går det langsomme-
re, og maskinen skal bruge flere kræfter og dermed mere diesel-
olie, end hvis vi graver knap så dybt og ikke bruger så mange 
kræfter, siger den rutinerede formand.

Mærkerne
Med en historie, der går helt tilbage til 1945, har M.J. Eriksson 
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lange relationer indenfor branchen. Det gælder også i forhold til 
indkøb af maskiner. På gravemaskinerne står der typisk Liebherr, 
på dumperne står der Volvo og på doserne CAT.

– Vi er meget tro overfor vores maskinleverandører, når vi har 
fundet det materiel, som vi synes er bedst. Mange af vores med-
arbejdere kunne således ikke drømme om at køre en dumper, 
der ikke står Volvo på, smiler Ib Overby Johnsen.

– Men som en af landets største entreprenørvirksomheder er 
vi naturligvis interessante for alle maskinleverandører, og vi er da 
heller ikke blinde for, at der selvfølgelig også er andre gode 
mærker, end dem vi lige foretrækker. Derfor har vi også løbende 
andre mærker og modeller til test.

Nyeste teknologi
– Det samme gælder for eksempelvis GPS-udstyr, som er mon-
teret i 80 pct. af vores maskiner i dag, fortæller landmåletekniker 
Thomas Holm Arnoldsen, der er maskinstyringsansvarlig og der-

for har styr på brugen af de nyeste teknologiske landvindinger i 
branchen.

– Også her har vi vores foretrukne mærker, men sideløbende 
tester vi andre mærker, og i kraft af vores størrelse og vores fo-
kus på altid have det nyeste materiel, er det selvfølgelig et kvali-
tetsstempel for leverandørerne, hvis M.J. Eriksson nikker ja og 
installerer udstyr fra et bestemt mærke i vores maskiner, påpe-
ger Thomas Holm Arnoldsen.

– Med avanceret teknisk udstyr og en 3D-model af projektet 
kan vi nu spare tusindvis af afsætningspinde. Vores GPS-udstyr 
kommunikerer med et antal satellitter, som sikrer stor nøjagtig-
hed. Men for at gøre præcisionen endnu bedre opstiller vi også 
egne basestationer i terrænnet, som sammen med satellitterne 
sikrer en enestående nøjagtighed. Teknologien betyder, at vo-
res erfarne maskinfører kan manøvrere de store maskiner med 
millimeters nøjagtighed og dermed leve op til de mest moderne 
krav til et projekt, understreger Thomas Holm Arnoldsen.



Rejnstrup Gravekasser
FOREBYGGELSE AF ARBEJDSSKADER

VED UDGRAVNINGSARBEJDE.

Rejnstrup udlejer kvalitetsgravekasser til konkurrencedygtige priser.
Gravekasserne er altid serviceret og kontrolleret inden levering.

Kontakt os i dag på 42 94 85 86 og hør
bla. om vores smarte løsning til pumpebrønde.
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Vi får markedet for maskiner, der kan lidt mere, til at 
stige igen, forudser Hydremas topchef Jan Werner 
Jensen

AF NIELS HENRIKSEN

– Rundt om på danske byggepladser er der en hob af mellemsto-
re gravemaskiner og læssemaskiner, som bliver brugt alt for lidt. 
De kan enten grave, eller de kan læsse, og er slet ikke optimale. 
Derfor lancerer vi en nydesignet generation af Hydremas grave-
læssemaskiner, og det sker med rigtig store forventninger.

Jan Werner Jensen, administrerende direktør for Hydrema, 
som er Danmarks eneste producent af store entreprenørmaski-
ner, sprudler af optimisme. Hans udviklingsteam med udvik-
lingschef Thorkil K. Iversen i spidsen, har barslet med F-genera-
tionen af Hydremas kendte 906, 908m 926 og 928. Maskiner som 
mange betegner som rendegravere. Det lever de med på fabrik-
ken i Støvring i Nordjylland. Men reelt er maskinerne mere end 
rendegravere.

– Der er tale om fuldgyldige gravemaskiner og læssemaski-
ner, i kombination. Hydrema-maskinerne har knækstyring, som 
effektive læssemaskiner skal have. Gravearmen er med ægte si-
deforskydning. Det betyder, at man med en knækstyret Hydre-
ma på byggepladsen har såvel en regulær 10 tons læssemaskine 

HYDREMA KLAR MED
NYDESIGNET GENERATION 
GRAVE-LÆSSEMASKINER

og samtidig en 8-10 tons gravemaskine, forklarer udviklingschef 
Thorkil K. Iversen.

Uændret helhjertet
Netop kombinationen af to reelle maskine sikrer naturligvis en 
meget stor udnyttelse på byggepladserne. Det er en af mange 
gode årsager til, at Hydrema holder fast ved produktionen af 
maskintypen, som har været på programmet næsten helt fra 
virksomhedens begyndelse i 1959.

– Andre maskinproducenter har valgt at fokusere på andre 
maskinsegmenter. Forskellen på dem og Hydrema er netop, at vi 
i Støvring producerer grave-læssemaskiner med de ekstra mu-
ligheder, det giver i forhold til traditionelle rendegravere. Derfor 
satser vi uændret helhjertet på maskintypen, som kan løse man-
ge forskellige opgaver på byggepladserne, og dermed er det 
ikke nødvendigt med flere maskiner til at udføre arbejdet, påpe-
ger administrerende direktør Jan Werner Jensen.
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Hurtigt rundt
Grave-læssemaskinernes gesvindthed er 
blandt de kvaliteter, som Hydrema hæger 
om og til stadighed udbygger. 

– Maskinerne transporteres jo hurtigt 
og nemt både til og fra byggepladserne. 
Og under selve arbejdet kommer de hur-
tigt rundt og tager sig af mange forskelli-
ge opgaver. En minilæsser og en minigra-
ver kan have vanskeligt ved at transportere 
sig selv og materialer hurtigt rundt på en 
byggeplads. Det går langt nemmere med 
en grave-læssemaskine, forklarer Thorkil 
K. Iversen.

Cummins-motorerne i maskinerne i 
den nye F-serie er opgraderet til Stage 4 

og dermed en endnu finere emissions-
grad. For de to mindste maskiner er der 
samtidig sket en forøgelse af motorkraf-
ten med 12 hk til nu 122 hk. De to store 
kolleger er med ændret powerbulge, som 
sikrer mere effekt og bedre sejtræk ved at 
reducere motoromdrejningerne.

Fornyelser
Konstruktørerne i Støvring har ikke holdt 
sig tilbage med fornyelser også uden for 
motorrummene. De nye maskiner er med 
fuldstændig re-designede forender, som 
totalt medfører en klar optimering af ma-
skinførerens udsyn fra kabinen. Det giver 
bedre kik til skovlen og ned langs siden 

af motorhjelmen ved montering af red-
skaber.

Kompakt 906'er
– Hele forenden på maskinerne er om-
konstrueret, og så har vi adskilt serierne 
mere og gjort 906F mere kompakt end 
926F. Hverken komfort eller støjniveau fin-
des bedre i andre rendegravere med fuld-
affjedrede kabiner, fastslår udviklingschef 
Thorkil K. Iversen.

Med F-serien får grave-læssemaski-
nerne samme elektroniske arkitektur og 
instrumentpanel som Hydremas F-serie 
dumpere. Det giver en række nye funktio-
ner og samtidig større mulighed for indi-
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viduel tilpasning af maskinernes hydrau-
likfunktioner.

På trods af de mange nye features, er 
det stadig ukompliceret at køre en grave-
læssemaskine, lover Thorkil K. Iversen.

– Det er en skrøne, at en grave-læsse-
maskine kræver en bedre uddannet ma-
skinfører. Hvis man kan finde ud af at dreje 
et førersæde, kan man også køre en gra-
ve-læssemaskine. Og vore sæder er i øv-
rigt elektriske, smiler udviklingschefen.

Premiere på Intermat
Hydrema giver den nye F-serie den 

helt store introduktion både internationalt 
og ikke mindst i Danmark i de kommende 
måneder. Den første præsentation, og 
dermed verdenspremieren, fandt sted 
ved den internationale entreprenørudstil-
ling Intermat i Paris i april. 

I begyndelsen og slutningen af maj 
var de nye maskiner med på henholdsvis 
Vei og Anlegg i Norge og Maskinmässan i 
Sverige. 

Den danske lancering på Hydrema-
centrene foregik fra den 14. til den 18. 
maj, og derefter går det løs på de danske 

dyrskuer. Forventelig vil de nye Hydre-
ma’er påkalde sig en del opmærksomhed 
også på den danske entreprenørmesse 
E&H 2018 i Herning fra den 14. til den 16. 
juni. Derefter gælder det Hjørring Dyr-
skue den 22. og 23. juni og Landsskuet i 
Herning den 5. til 7. juni. 
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Den vestjyske entreprenør har specialiseret sig i at 
arbejde med og i vand – det kræver både sin mand 
og sin maskine

AF NIELS HENRIKSEN

Med en Komatsu PC240LC-10 gravemaskine udstyret med en 
næsten 19 meter lang arm når maskinfører hos Hee Entreprise i 
Vestjylland, Søren Kristensen, langt ud. Både når han holder der 
og skal række langt ud i vandet for at rense et vandløb eller rette 
et åslyng ud. Men også rent geografisk, når han kører landet 
tyndt med sin bil og sin maskine for at løse specialopgaver for en 
bred vifte af kunder.

Hee Entreprise tæt på Ringkøbing er et af de få entreprenør-
firmaer i Danmark, der har både materiel og kompetence til at 
løse opgaver i og med vand. Virksomheden er etableret i 1977, 
og for 35 år siden begyndte entreprenør Erling Madsen med na-
turgenopretning.

Opgaver
– Hos Hee Entreprise udfører vi naturgenopretning, miljøforbed-
ringer af store og små vådområder. Genslyngning af vandløb, 
store som små. Oprensning af eksisterende søer og dammer. 
Etablering af nye vandhuller og dammer. Etablering og oprens-
ning af okkerdamme. Etablering af nye minivådområder. Op-
rensning og fast vedligehold af indsejling i småhavne, lige som vi 
løser opgaver som f. eks. nyanlæg og reparation af eksisterende 
havneanlæg som underentreprenør for en række af Danmarks 
største entreprenørvirksomheder. Vi kan tilbyde at deltage i for-
projektering med GPS-opmåling og prøvegravning samt even-
tuelt professionel droneoverflyvning med video og billedopta-
gelser i høj kvalitet. Vi har en moderne maskinpark med otte 
forskellige gravemaskiner fra 2 til 30 tons, læssemaskiner og 
jordflytningsmateriel. Vi har egen vognmandsafdeling til leve-
ring af grus og sand, samt blokvognskørsel. 

Udover en række af de danske småhavne er kunderne typisk 
kommuner, andre entreprenørvirksomheder, regionerne, jægere 
og ikke mindst landmænd, som ønsker hjælp til etablering af mi-
nivådområder med tilskud fra EU. Et minivådområde er et dræn-

HEE ENTREPRISE 
BRINGER NATUREN
TILBAGE I TOPFORM
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virkemiddel, der render drænvandet for kvælstof, inden det le-
des videre ud i vandmiljøet. Sekundær effekt er, at 
minivådområdet også renser drænvandet for fosfor.

Specielt grej
Erling Madsen var godt klar over, at der skulle specielt grej til, da 
han bestilte den nye Komatsu-gravemaskine hos Scantruck A/S. 
Dels er der behov for den lange rækkevidde på hele 19 meter, 
når maskinen skal være optimalt effektiv. Dels er der også behov 
for optimal komfort i kabinen, når maskinfører Søren Kristensen 
tager nogle af de lange arbejdsdage, som sagtens kan være på 
både 12, ,14 eller 16 timer. Han har 23 år på bagen hos Hee Entre-
prise A/S, og den nye Komatsu PC240LC-10 er hans femte ma-
skine i firmaet.

Nøjsom med brændstof
Langarmsmaskinen har altid følgeskab af en pickup med ekstra 
brændstofforsyning på ladet.

– Det er nu ikke fordi, maskinen er specielt grådig. 300 liter 
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diesel rækker til otte-ni timers tungt arbejde. Når jeg graver i let 
jord, bruger den ikke engang det halve, fortæller Søren Kristen-
sen.

Det er mere end 40 år siden, Erling Madsen etablerede sig 
som selvstændig med Hee Entreprise. Dengang var det primært 
mureropgaver, han udførte. Siden kom entreprenørarbejde og 
også vognmandskørsel til. I dag har Hee Entreprise både entre-
prenørafdeling, vognmandsafdeling, betonafdeling, murerafde-
ling og egen grusgrav. Erling Madsen deler nu ejerskabet med 
Michael Nielsen, som blev kompagnon i 2007.

Direkte fra fabrik
Hos Scantruck A/S, som er dansk importør og forhandler af Ko-
matsu-entreprenørmaskinerne, vil produktchef Kasper Vissing 
godt gå med til, at den lange gravearm på den nye Hee-maskine 
er speciel. Men ikke mere, end at den faktisk er standard fra fa-
brikken.

– Komatsu har et meget bredt program i gravemaskiner, og 
lang gravearm fås på flere modeller direkte fra fabrikken. Det 
samme gør sig gældende med demolition-maskiner. Komatsu 
er ene om at levere gravemaskiner med forstærkninger og lang 
arm til nedbrydningsarbejde som færdigbyggede fra fabrikken, 
forklarer Kasper Vissing.



Vi udvikler og udbygger
Danmark mje.dk
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Stilrent design og større kabine er blandt fortrinene 
på den nye serie, som præsenteres på E&H Messen

AF NIELS HENRIKSEN

Under stort mediebevågenhed blev JCB nye X-serie gravema-
skine præsenteret i Birmingham i England i begyndelsen af 
marts. Nu kan den opleves til E&H messen i Herning fra den 14.-
16 juni. Der er lagt rigtig mange ressourcer i den nye x-serie, hvor 
JCB 220X er optimeret på mere end 1000 punkter. Det første, 
som fanger øjet, er det mere stilrene design. Specielt er desig-
net af bagenden forskellig fra de tidligere modeller. Hjørnerne 
på bagenden er ekstra forstærket og stikker mere ud, så de be-
skytter mod slag og skrammer. 

JCB’s egen motor 
Den nye gravemaskine er forsynet med JCB’s egen motor, som 
er 4-cylindret med en volume på 4,8L og yder 129kw/173 hk. Mo-
toren overholder de seneste emmisionskrav med AdBlue til ef-
terbehandling af udstødning. Det betyder også, at maskinen er 
uden partikelfilter, som skal regenereres. Motoren er udstyret 
med auto-stop og auto-tomgang, som kan give en besparelse 
på op til 5 pct. i brændstof. 

Ny og større kabine 
Kabinen er helt nyudviklet, og støjniveauet er helt nede på 68dB, 
som er et af markedets laveste. Kabinen er blevet 15 pct. større 
og giver således endnu mere optimale arbejdsbetingelser for 
føreren.  Pedalerne er med aftagelig gummibelægning, som gi-
ver en bedre komfort og lettere rengøring. Der er også lagt 
vægt på indeklimaet, hvor føreren har flere blæsere til rådighed 
både forfra og bagfra. Betjeningsknapperne er integreret i arm-
lænet og er lette at betjene. Endelig er radioen standard med 
Bluetooth til telefon, som kan betjenes fra joysticket.  

Fuld belysning 
Maskinen er som standard udstyret med hele 14 LED lys, der gi-
ver føreren gode arbejdsbetingelser og høj sikkerhed. Trinene 
op til motorrummet er eksempelvis oplyst, og når sidedørene 
åbnes ind til opbevaringsrum og motorrum, tændes der auto-
matisk lys. Toppen af bagenden er gjort flad, så det er nemt og 
sikkert at gå på og med en kant, således at værktøj og andet 
ikke smutter ud over kanten og ned på jorden. 

JCB 220X
GRAVEMASKINE 
LANDET I DANMARK



Cutting Edge Technology

HEGNSSNITTER RM 232
Hegnet klippes med et rent snit, og der efterlades kun 

I ÉN ARBEJDSGANG
DENMARK

2,3 m < 4 cm 4 km/h

km/h

250 kg
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Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød tilbyder 
Akademiuddannelsen i Miljøteknologi på daghold

AF NIELS HENRIKSEN 
FOTO: CPHBUSINESS

De seneste år har der været en stor opmærksom-
hed på genbrug, cirkulær økonomi og de mil-
jømæssige konsekvenser af vores forbrug. 
Der er i den grad sat fokus på bedre og 
mere genbrug og genanvendelse, 
hvilket stiller formanden overfor 
helt nye udfordringer og behov 
for uddannelse.

Nye uddannelser, der er 
tilrettelagt og målrettet 
medarbejdere i alle typer af 
virksomheder tilbydes i 
dag som akademiuddan-
nelser med afsæt i den 
praktiske hverdag, for-
manden oplever i sit ar-
bejde.

Opdelt i moduler
Er en hel uddannelse 
for stor en mundfuld, er 
forløbet opdelt i modu-
ler, hvor det efter ønske 
og behov er muligt at 
begynde med et enkelt 
fagmodul.

Alle kan se nødvendig-
heden af genbrug og cirku-
lær økonomi. Der vil ikke 
være ressourcer nok til fremti-
dige bygge- og anlægsopga-
ver, hvis ikke genbrug i stadig sti-
gende omfang bliver en del 
processen og forløbet.

I flere og flere tilfælde ser vi, hvor-
dan dele af den ældre bygningsmasse 
fjernes for at give plads til nye byggerier. Ud-

tynding i 
boligområder er 
sat på dagsordenen af 
regeringens ”ghetto-

plan”, hvilket igen sætter 
genanvendelse i fokus. 

Meget vil som del af udvik-
lingen blive materialer, som 

med fordel kan bruges igen, 
indgå i de kommende bygge-

rier, og derved reducere beho-
vet for nye råvare.

Kvalifikation og uddannelse
Alt dette vil i de kommende år udfordre 

formanden og de arbejdsopgaver, der skal 

UDDANNELSE 
ER VEJEN FREM
– OG FORMANDEN
GÅR FORREST
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tilrettelægges. For-
manden stilles overfor 

helt nye krav til kvalifikationer og 
uddannelse for at sikre kvaliteten i kildesor-

tering og genanvendelse, uanset hvor i processen 
det foregår.

Gennem de seneste år er der gennemført en 
lang række spændende initiativer, som alle på den 
ene eller anden måde har til formål at bidrage med 
viden, nye kvalifikationer, kendskab og færdigheder, 
med behov for opkvalificering og uddannelse. 

Daghold
Akademiuddannelsen i Miljøteknologi på Cphbusiness La-
boratorie og Miljø i Hillerød er tilrettelagt, så den kan følges på 
daghold, hvor der er mulighed for SVU (Statens Voksen Uddan-
nelsesstøtte) – som del af hele forløbet ”Byg oven på” er prisen 
samtidig meget fordelagtig på kun 1500-2500 kr. pr. modul.



Erpensi-
onsvær-
tatforstå?

Alt er svært, hvis man ikke ved noget 

om det, og det gælder i den grad også 

for pension. 

For at gøre pension lidt lettere at gå til, har vi opfundet 

Pensionstallet. På baggrund af dine oplysninger, indikerer 

det, hvor stærk din opsparing er - det er da nemt.

 

Tjek dit Pensionstal på mitpfa.dk

Erpensionsværtatforstå_210x297.indd   1 09/05/2018   11.04

F O R M A N D S B L A D E T32 JU NI  2 018

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

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

KOMMUNALT
KURSUS 2018
DEN 9.-10.-11. OKTOBER
Hvad kan gøre dig til en god og personlig leder?

Underligt spørgsmål, for de fleste forventer selvfølgelig at være en god leder på jobbet. Personlig ledelse, hvordan får vi det 
bragt ind i hverdagen?

Kurset er af tre dages varighed. Michael Groser og Helle Rommedal Ravn vil arbejde med dig og din personlige ledelsesstil, 
samt give dig indblik i hvordan du skaber ledelse i processer. Det kan være en forandringsproces eller en samskabende proces. 
Under forløbet vil der blive arbejdet en del i grupper – til tider udenfor.

NETOP PERSONLIG LEDELSE HANDLER DANSK FORMANDS FORENINGS KOMMUNALE KURSUS 2018 OM!
 
Programmet og underviserne
De to undervisere, Michael Groser og Helle Romedahl Ravn – har I fælleskab designet tre kursusdage, hvor der arbejdes inten-
sivt med at undersøge, hvad der skal til for at blive en god personlig leder, og derefter sætter vi det hele i spil. Her arbejdes ak-
tivt med at fjerne de konkrete udfordringer, som står I vejen for at deltagerne hver især kan finde personligheden frem, for der-
ved at opnå arbejdsglæde og tilfredshed med at være på jobbet.
 
Det hele foregår i en god atmosfære, hvor seriøsitet, positivisme, 
optimisme og humor er en del af forløbet. 

Sted:  Hotel Svendborg
Tidspunkt: 9.-10.-11. oktober.

Kurset er GRATIS for Dansk Formands Forenings medlemmer.
Forplejning og overnatning er inklusiv.

Tilmelding efter først til mølle pricippet, til kontoret på
telefon 32 96 56 22 eller på mail til DFF@danskformand.dk

DER ER RIFT
OM PLADSERNE,
SÅ TILMELD
DIG MED
DET SAMME!
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SENIORKLUBBEN DFF
AFDELING SJÆLLAND

27. JUNI 2018 KL. 14.00
SKOVTUR OG SANKTHANSFEST
HEDELAND, ROSKILDE

Medbragt kaffe. Kage indkøbes af afdelingen. Sidst på dagen tænder 
vi grillen, hvor der kan grilles (afdelingen indkøber kød). Tilbehør laves 
af nogle af deltagerne.

Mødested er Hedeland, Maglehøjgårdsvej 6, 2640 Hedehusene.

Bindende tilmelding senest den 20. juni 2018.
Deltagerbetaling 100 kr.

28. AUGUST 2018 KL. 14.30
DYREHAVSBAKKEN MED REVY
Vi mødes på P-pladsen kl. 14.30 til en kop medbragt kaffe.
Derefter er der rundtur på Bakken.
Kl. 17.00 finder vi et sted, hvor vi kan spise
(forslag: stegt flæsk og persillesovs).

Dagen slutter med Cirkusrevyen
Bakken, Dyrehavevej 62,
2930 Klampenborg

Bindende tilmelding senest den 15. maj 2018 (for bestilling af billetter).
Deltagerbetaling kr. 300,00 ved tilmelding på konto.
Reg. 6075 • Konto 0004266132

21. NOVEMBER 2018 KL. 13.00
JULEFROKOST
Overdrevskroen
Roskildevej 513
4100 Ringsted
Nærmere følger.

Tilmelding til:  Bjarne Knudsen 20252618
   Niels Troest 20631755
   Gunner Pedersen 40980340
   Ole Nyberg 20247980

P.K.V. 
Niels

DØDSFALD

Æresmedlem og tidligere forretningsfører og afdelingsformand for 
Københavns Afdeling, Per Ysbæk Nielsen, er fredag den 19. april 
2018 afgået ved døden, ca. 1 uge før han kunne have fejret sin 80 års 
fødselsdag.

Per Ysbæk Nielsen begyndte som vej- og anlægsformand i den gamle 
Søllerød Kommune i 1979. 

Han blev valgt til formandsposten i Københavns Afdeling den 1. juni 
1995 efter Erik Rasmussen. På kongressen i 1996 blev Per Ysbæk Niel-
sen valgt til forretningsfører i Dansk Formands Forening, hvor han var 
med til at sætte sit præg på foreningen. 

Per Ysbæk Nielsen var forretningsfører for 
Dansk Formands Forening i otte år, inden 
han gik på pension. Herefter var han aktiv i 
pensionistklubben i Københavns Afdeling.

Per Ysbæk Nielsen var ligeledes meget ak-
tiv i Dansk Kolonihave Forbund.

Æret være hans minde.

P.F.V. Kim Bøje Madsen
Landsformand

TEMA I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 4-2018 valgt temaet:

 SIKKERHED PÅ VEJENEX

Vi sætter fokus på sikkerhed på vejene herunder vinter og glatføre 
bekæmpelse.

Ligeledes vil vi prøve at give et indblik i det nye materiel, der bliver 
brugt i dag. Vi vil lave nogle 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 23. JULI 2018.

TAK TIL NORDJYLLANDS AFDELING

FORÅRSTUR I BANGSBO DYREHAVE
FOR MEDLEMMER MED LEDSAGER

Foråret er altid en fantastisk oplevelse i naturen, med de ny udsprung-
ne bøgetræer, fuglene og alt det andet grønne. Således lød begyn-
delsen på invitationen til et arrangement i Bangsbo Dyrehave i Frede-
rikshavn, og denne oplevelse var ingen undtagelse.

Nordjyllands Afdeling tog imod invitationen, og det var en fantastisk 
oplevelse at gå turen gennem dyrehaven, hvor vejret var med os, og 
med en meget entusiastisk guide, som fortalte om Krondyrene og 
området, krydret med små historier undervejs på turen. Der var om-
kring 30 deltagere med på turen.

Vi sluttede gåturen med en gourmet middag lavet af krondyr i Skov-
løberhuset. Huset har sin egen fantastiske historie, som blev fortalt af 
naturvejleder Bo Storm. 

Stor tak til Bo Storm, Frederikshavn Kommune og Nordjyllands Afde-
ling for den flotte rundvisning.
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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

Allan Hedegård Johansen 01.04.18 Østjylland

Søren Kristian Jørgensen 01.04.18 Midt-Vest

DØDSFALD
    Afdeling

Niels Andersen Otte 13.04.18 Nordjylland

Per Jens Ysbæk-Nielsen 19.04.18 Sjælland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

60 år 21.08. Jan Mortensen, Strynøgade 7, 1.tv., 9000 Aalborg.

ØSTJYLLAND

75 år 25.07. Ivar Laage Sørensen, Lindevej 5, 8550 Ryomgård.

70 år 10.08. Svend Erik Madsen, Fasanvej 5, 8450 Hammel.

60 år 31.08. Henning Freddy Andersen, Bytoften 7, Overfussing, 8920 Randers NV.

50 år 04.07. Brian Pedersen, Kirkevej 9, 8963 Auning.

MIDT–VEST

75 år 18.08. Henning Henriksen, Velhustedvej 25, 6933 Kibæk.

50 år 04.07. Johnny Chr. Thorup, Knakkervej 55, Dybe, 7620 Lemvig.

SYD

75 år 02.07. Jørgen J. F. Nielsen, Saxovej 268, Højstrup, 5210 Odense NV.

75 år 23.07. Jens Fredsted Jacobsen, Jels Vamdrupvej 31, 6630 Rødding.

60 år 06.07. Peder Fallesen, Rudmevej 128, Volstrup, 5750 Ringe.

60 år 08.07. Keld Olsen, Skovhavevej 1, Tofte, 5400 Bogense.

60 år 16.08. Kimm Hansen, Fuglebakken 5, 5492 Vissenbjerg.

60 år 19.08. Bente Petersen, Stationsvej 92. 01, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.

50 år 24.08. Henrik Vanggaard, Tommerupvej 30, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg.

50 år 26.08. Brian Mønter Priesner, Flaskehalsen 10 B, Seden, 5240 Odense NØ.

40 år 25.08. Torben Rosenhøj Johnsen, Øgelundvej 71, 7323 Give.

SJÆLLAND

80 år 06.07. Benny Leif Hansen, Banevænget 8, 2770 Kastrup.

80 år 15.07. John Stysiek, Banetoften 16, 4700 Næstved.

80 år 29.07. Per Sauer Jensen, Anlægsvej 2A, 4100 Ringsted.

75 år 26.07. Jens Baggers Thomsen, Birkedommervej 2, 4.th., 2400 København NV.

70 år 18.08. Arne Sewohl, Primulavej 6, 1.tv., 4600 Køge.

60 år 01.08. Michael M. Jørgensen, Ørebjergvej 61, Gundsømagle, 4000 Roskilde.

50 år 02.08. René Jakob Nielsen, Korsevænget 37, 4100 Ringsted.

LOLLAND FALSTER

60 år 05.08. Keld Jens Sørensen, Valdemarsgade 38, 4760 Vordingborg.

70 år 30.08. Vagn Flemming Koch, Poppelvej 12, Horbelev, 4871 Horbelev.

BORNHOLM

Ingen



Entreprenør & Håndværk Messen 2018

Der er gratis adgang

Mød os på E&H Messen 2018

Kom og få inspiration og se den nyeste udvikling i 
branchen

Vi glæder os til a
t se dig!
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