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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 har indledt året med 
møder i den nye hovedorganisation Fagbevægel
sens Hovedorganisation.

Vi er kommet godt i gang og er med i det nye Lederforum, 
som vi givetvis får stor fornøjelse af. De organisationer, der 
var medlem af Forhandlingskartellet, fortsætter også deres 
arbejde. Dog uden Konstruktørforeningen og Søfartens Le-
dere, der har søgt andre konstellationer.

FH er hovedorganisation for mere end 80 faglige organisati-
oner, og er talerør for 1,4 millioner både offentligt og privat 
ansatte, som arbejder for at skabe velfærd og vækst i sam-
fundet. Vi er glade for at være med, og glæder os til det 
fremtidige samarbejde.

Dansk Formands Forening har nu afsluttet årsmøderne. Der 
har været rigtig god opbakning rundt i de fleste afdelinger. 
Der har været en god debat om foreningens fremtid, og det 
bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan fremtiden kom-

mer til at tegne sig. Vi kan konstatere, at der stadig er stor in-
teresse for samarbejde fra flere sider i de kredse, vi færdes i.

Dansk Formands Forening udsendte statistikkortene i febru-
ar måned. Det var noget bekymrende at konstatere, at det 
”kun” var ca. 20 pct. af vores medlemmer, der besvarede vo-
res henvendelser. Det er vi meget uforstående overfor, da 
det burde være et meget enkelt og forholdsvis hurtigt skema 
at udfylde. Resultatet af den nye lønstatistik kan rekvireres 
ved henvendelse til Dansk Formands Forening, via vores 
mail.: dff@danskformand.dk 

Vores ledighedsprocent er steget en lille smule til 1,2 pct., så-
ledes at der nu er registreret otte ledige medlemmer.

Vi er allerede nu ved at planlægge Have og Landskabsmes-
sen, der som sædvanlig forgår i Slagelse i dagene den 28.-
29.-30. august 2019.

KIM BØJE MADSEN
Landsformand

DFF ER NU 
MEDLEM AF FH
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FRA FORENINGEN

Dagsorden:

1. Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Faglige forhold.

3. Organisatoriske forhold

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold

6. Eventuelt

Landsformanden bød velkommen.

Der var afbud fra Leo Kristoffersen fra Afdeling Østjylland, Bjar-
ne Andersen fra Bornholms Afdeling samt Otto Pedersen fra 
Afdeling Syd, i stedet deltog Palle Brodersen fra Afdeling Syd.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var ingen kommentarer. 
Dagsorden blev godkendt.
Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet 
den 14. december 2018. Referatet blev betragtet som god-
kendt.

2.0 
Faglige sager
Der har været et par lønaftaler, der er blevet underskrevet. Li-
geledes har vi haft en dialog med en jysk kommune vedrøren-
de ansættelse af en ny formand. En ny sag fra et asfaltfirma, 
der er en masse uro, og medarbejderne siger op. Firmaet er 
tilsyneladende lidt i vanskeligheder med at holde på medar-
bejderne. Vores medlem, som er opsagt, har fået, hvad han 
har krav på, men vil gerne have hjælp til en forhandling om 
nogle detaljer i opsigelsen.

Så er der kommet nyt i boet efter Phil & Søn. Der er nemlig 
funder 85 mio.kr i konkursboet. Størstedelen af beløbet går til 
Lønmodtagernes Garantifond, og så er der også noget til en 
række medarbejdere, der har fået godkendt deres krav, som 
overstiger loftet på 160.000 kr. Der var et samlet krav på seks 
milliarder i boet.

Kim har været til møde med Halinspektørforeningen, HI, i 
Odense for at præsentere Dansk Formands Forening for ho-
vedbestyrelsen i Halinspektørforeningen, HI. Kim mødte lige-
ledes næstformanden i Det Offentlige Beredskabs Landsfor-
bund, DOBL.

Kim gav et referat fra de årsmøder, som har været indtil nu.

Kim og Lars orienterede om, hvor vi står på nuværende tids-
punkt, i forhold til eventuel sekretariatssamarbejde med Ha-
linspektørerne og beredskabscheferne. Der ligger ikke noget 
konkret endnu.

Halinspektørforeningen, HI og Det Offentlige Beredskabs 
Landsforbund, DOBL, har givet udtryk for, at de gerne vil 
samarbejde om det kommunale kursus. Bestyrelsen synes, 
det var en god idé. Det vil vi arbejde videre med.

2.2
Vi begynder nu at planlægge de næste kommunale forhand-
linger i den nye hovedorganisation. Vi har modtaget medde-
lelse om, hvilken person fra bestyrelsen i Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, FH den enkelte organisation skal referere 
til. Bente Sorgenfrey er blevet vores reference.

Lars har været til møde i Lederforum i det nye Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation, FH, som han gav et referat fra. 
Det var et stiftelsesmøde, og Lars mener, det bliver et stærkt 
forum, der skal forhandle med ministeren fremover. Indtil vi-
dere er det Lars, der deltager i disse møder.

3.0
Fra Forhandlingsfællesskabet har vi modtaget Akut-opgø-
relsen, som blev taget til efterretning. 

3.1
Kim har været til de første møder i FH, Fagbevægelsens 
Hovedorganisation som han gav et referat fra. Lars er ind-
trådt i Lederforum i den nye hovedorganisation.

3.2
Der er ikke nyt omkring samarbejdet i regionerne. 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 
fredag den 15. februar 2019 
på Hovedkontoret, Eliasgade 10, 2300 København S.
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3.3
FR. Fællesrepræsentationen. Der er møde den 9. april 2019 
hos Dansk Formands Forening. 

3.4.
Vores arbejdsløshed i januar 2019 er på 8 medlemmer, lige 
omkring 1,2 pct.

Der var indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 
A-kassen den 4. januar, her blev der valgt ny formand for be-
styrelsen, og det blev Thomas Damkjær Petersen fra Ingeni-
ørforeningen i Danmark, IDA. 

3.4
Gennemgang af budgettet for 2018. Regnskabet for 2018 vi-
ser desværre et underskud. Regnskabet blev taget til efterret-
ning og underskrevet.

4.1
Næste blad, nr. 1 er udsendt med temaet transport og last-
bilopbygning. Vores blad 6 blev et fint blad. Kasper fra Rosen-
dahls har travlt, vi har ca. 50 pct. af budgettet inde. Til blad nr. 
2 har vi temaet Sikkerhed / Kraner, lifte og byggehejs.

Hjemmesiden.
Lars Hansen styrer fortsat hjemmesiden. Kim synes, at vi skal 
få lavet noget på engelsk, således at udlændinge lettere kan 

forholde sig til os. Vi har netop fået tre nye udenlandske med-
lemmer. En enig bestyrelse syntes, det ville være en god ide.
Lars Hansen sagde, at bestyrelsen skulle huske at indsende 
navne på deres bestyrelse, hvis der er ændringer efter deres 
årsmøder.

5.1
Emner til kommende møder / kurser:
• Årsmøder i Østjyllands Afdeling, Midt-Vest Afdeling, 

Bornholms Afdeling, Nordjyllands Afdeling, samt årsmø-
det i Afdeling Syd i Kolding.

• Have & Landskabsmessen i Slagelse den 28.-29.-30. 
august 2019.

• Kommunalt kursus i uge 41 den 9.-10. oktober 2019. 

5.2
Landsrådsmøde 2020.

5.3
Næste bestyrelsesmøde: den 1. juni 2019.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

 
 
 

Referent Winnie Hansen
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Afdelingen har stor succes med at finde spændende 
steder til årsmøder – en måde som andre afdelinger 
med fordel kan tage op

AF NIELS HENRIKSEN

Det begyndte med Memphis Mansion i Randers for to år si-
den. Sidste år stod der Den Gamle By i Aarhus på invitatio-
nen, og i år lagde Randers Regnskov rundvisning og lokaler 
til, da Afdeling Østjylland holdt sit årsmøde. En ny kanon-suc-
ces for afdelingen med flere end 20 medlemmer, de fleste 
med ledsager, så flokken, der skulle vises rundt i kuplerne i 

ÅRSMØDERNE
TRÆKKER I ØSTJYLLAND

Kronjyllands hovedstad, måtte deles op i to hold for at få 
plads til alle.

Afdelingsformand Leo Kristoffersen kunne da også i sin be-
retning glæde sig over, at opbakningen – trods en mindre med-
lemstilbagegang – fortsat er solid.

Begrænset tilbagegang
– Selv om vi løbende får nye medlemmer ind, falder der des-
værre flere ud i den anden ende i forbindelse med dødsfald 
og udmeldinger. I 2017 havde vi 171 medlemmer, fordelt på 
129 aktive, 41 pensionister og 1 efterlønner. I 2018 havde vi 
166 medlemmer fordelt på 125 aktive, 41 pensionister og 1 ef-
terlønner. Jeg kan så her i dag oplyse, at medlemstallet for 
2019 siger 164 fordelt på 126 aktive, 37 pensionister og 1 ef-
terlønner. Så vi kan konstatere, at medlemstallet er faldende 
ja, men trods alt meget begrænset, sagde Leo Kristoffersen i 
sin beretning og tilføjede, at afdelingens bestyrelse er meget 
opmærksom på, at det med at tiltrække nye medlemmer er 
op ad bakke, og at der til stadighed kræves hårdt arbejde fra 
alle, hvis medlemstallet skal vokse.

Fokus på nye
– Vi kan snakke meget og længe om, hvorfor det er så svært 
at få medlemstallet i DFF til at vokse, og det gør vi også. Men 
vi snakker ikke kun, der bliver også gjort en stor indsats fra 
landsbestyrelsens side ved bl.a.. deltagelse i relevante mes-
ser mv. Og i de enkelte afdelinger prøver vi også forskellige 
tiltag. Men vi må bare se i øjnene, at selv om vi på landsplan 
og lokalt prøver forskellige tiltag, så ændrer det desværre 
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Se vores afdelinger på loxam.dk

LEJ DINE MASKINER HOS LOXAM
- Vi har udstyret til bygge- og anlægsprojekter

       Nemt og bekvemt - vi er tæt på dig i hele Danmark 
       Leveringssikkerhed - vores lokale afdelinger står klar

ikke på, at der på landsplan af forskellige årsager, stadig afgår 
flere medlemmer, end der kommer til, konstaterede forman-
den, der kunne garantere, at den aktive bestyrelse også frem-
adrettet vil have fokus på at tiltrække nye medlemmer til for-
eningen.

Aktiv bestyrelse
– Vi har i Afdeling Østjylland stadig en aktiv bestyrelse på fem 
medlemmer, hvilket vi er meget tilfredse med. Og det er vi, 
fordi bestyrelsesmedlemmer ikke ligefrem hænger på træer-
ne rundt om i afdelingerne. Men selv om vi har en levende 
bestyrelse, som alle er erhvervsaktive, med et godt samarbej-
de, er vi i bestyrelsen meget åbne overfor at give plads til nye 
kræfter.

Bestyrelsen mødes to gange om året, og formanden kunne 
konstatere, at det er gode og konstruktive møder, hvor besty-
relsen gennemgår de faste punkter og tager en snak om, hvad 
der rører sig generelt.

Forårstur gik i vasken
– Samarbejdet i Regionen halter desværre lidt. Den fælles for-
årstur, vi tidligere har haft, er gået lidt i stå, fordi Afdeling 
Midt-Vest ikke er lykkedes med at stable deres tur på benene 
det seneste par år. Men vi er enige om, at vi ud over årsmø-
derne i egne afdelinger gerne vil have den fællestur også. 
Men kan det ikke lykkedes, så vil vi arrangere en forårstur i Af-

deling Østjylland, fordi vi mener, at de ture er vigtige i forhold 
til at få medlemmerne til at engagere sig, påpegede bestyrel-
sesformanden.

Selv om Leo Kristoffersen i sin beretning understregede, at 
den siddende bestyrelse gerne ser nye, aktive medlemmer, var 
der ingen af de tilstedeværende, der ønskede at stille op til 
valg, så Lars Knudsen og kasserer Ulrik Von Benzon blev gen-
valgt uden modkandidater.

På årsmødet fortalte tillidsmand for Tjm-Forsikring, Poul By-
skov, om nyheder fra forsikringsselskabet. Blandt de deltagen-
de i årsmødet blev der efterfølgende trukket lod om en smart 
radio. Årsmødets dirigent, Frank Poulsen, fungerede som Lyk-
kens Gudinde og trak fuldstændigt tilfældigt og uden svinke-
ærinder … sig selv … som vinder af radioen. 
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FRA BITTE SMÅ MYRER
TIL LIVSFARLIGE ROVDYR

Deltagerne i Afdelings Østjyllands årsmø
de fik en spændende rundtur i Randers 
Regnskov

AF NIELS HENRIKSEN

Den tropiske regnskov er 60 millioner år gammel 
og dermed verdens ældste skov. Den ligger som 
et grønt bælte omkring ækvator, hvor det er 
varmt og fugtigt året rundt. Så gammel er Ran-
ders Regnskov trods alt ikke. Den indendørs skov 
under de store, hvide kupler ganske tæt på cen-
trum blev åbnet for publikum i 1996, men selv om 
regnskoven ligger i Danmark, og selv om den er 
kunstigt skabt i et kontrolleret miljø, er oplevel-
sen af regnskov massiv, når man træder ind i en 
verden, som udenfor dækker omkring en tiendel 
af landjorden.

På det relativt lille areal lever til gengæld over 
halvdelen af alle verdens plante- og dyrearter. En 
god del af dem oplevede en større flok homo sapi-
ens som medlemmer af Afdeling Østjylland i Dansk 
Formands Forening, da afdelingen holdt årsmøde. 
To dygtige rundvisere tog deltagerne med på 
rundvisning, hvor de øste af deres nærmest uud-
tømmelige viden om dyrene og om planterne i 
regnskoven.

Bevæger sig frit omkring
I forhold til en traditionel zoologisk have er Ran-
ders Regnskab bl.a. karakteriseret ved, at langt 
de fleste dyr bevæger sig frit omkring under 
kuplerne. Farlige dyr som f. eks. kaimaner (kroko-
dille), slanger og jaguar er naturligvis forsvarligt 
adskilt fra publikum, der ellers må træde til side, 
hvis de ikke skal snuble over en gigantisk skilpad-
de, der majestætisk bevæger sig afsted på stien. 
Verdens mindste antilope, den blå dykkeran-
tilope, stirrer nysgerrigt på de besøgende. Det 
samme gør de sydamerikanske springtamariner 
fra deres plads i trætoppene, eller søkøerne når 
de fornemmer, at det er dejligt frisk salat i farvan-
det.

En vigtig del af regnskoven er naturligvis plan-
terne, som på grund af den fugtige varme vokser 
nærmest med raketagtig fart. Flere af planterne 
blev genkendt hjemme fra vindueskarmen – blot i 
nogle gigantiske størrelser.

Et besøg i Randers Regnskov er en usædvanlig 
oplevelse, og når to vidende guider dertil krydrer 
den visuelle oplevelse med en masse gode histori-
er og nyttig viden, så bliver besøget bare så meget 
mere værd. Fem stjerner herfra.
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Her kommer alle som beslutter, udtænker, 
anlægger og vedligeholder Danmarks grønne områder.

  De nye, højteknologiske løsninger. På HL får du det 
fulde overblik over de nyeste muligheder

  MaskinLeverandørernes innovationspris, kåring af HL’19 
mest innovative produkter.

  11.000 + grønne fagfolk besøger udstillingen i de tre sidste 
hverdage i august.

  Mere end 1/3 af gæsterne er beslutningstagere 
i deres egen organisationer.

28.-30. AUGUST 2019 | SLAGELSE
INFO OG BILLET:
HAVEOGLANDSKAB.DK

Hent din

GRATIS
billet

MØD DE ”RIGTIGE”

HL’19
- HVOR FAGLIGHEDER 

MØDES, OG 
FORRETNINGER 

SKABES

Arrangementer med smukke dyr, lækker mad og 
drikke ser ud til at virke i Dansk Formands For
enings nordligste afdeling

AF NIELS HENRIKSEN

En tur hvor medlemmer for Dansk Formands Forenings afde-
ling i Nordjylland havde inviteret ægtefællerne med til rund-
visning på Thisted Bryghus med indlagt stegt flæsk på Vesløs 
Kro, blev et tilløbsstykke af de større. Det samme gjorde en 
tur til Bangsbo Dyrepark, hvor en af afdelingens medlemmer, 
som arbejder i dyreparken, viste rundt.

– Efter besøget i dyreparken fik vi serveret lækkert mad i 
skovløberhuset tilberedt af vildt fra dyreparken. Det var godt 
nok godt, lød det med et skælmsk smil og almindelig nordjyske 
underdrivelse, da formand for afdelingen, Jens Melgaard, af-

Afdelingsformand Jens Melgaard kunne i sin beretning glæde 
sig over, at medlemmerne er flinke til at bakke op om afdelin-
gens arrangementer.

NORD JYLLANDS
AFDELING HAR succes 
MED TURE
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lagde beretning på Skalborg Kro. Formanden kunne fortælle, 
at bestyrelsen i øjeblikket arbejder med nye ture i 2019. Intet er 
besluttet endnu, men hvis planerne ellers bliver til mere end 
planer, så får de nordjyske DFF-medlemmer mulighed for at 
studere det nye dyreliv i Lille Vildmose ved Dokkedal, hvor ud-
satte, svenske elge snart får følgeskab af en flok europæiske bi-
sonokser.

– Jeg vil opfordre jer til at melde jer til, når vi har datoen og 
melder den ud på mail til medlemmerne. Jeg håber igen at 
kunne melde om fuldt hus, sagde Jens Melgaard og tilføjede, 
at den pæne formue, som afdelingen har sparet op, ikke skal 
ligge i banken til 0 kroner i rente. I stedet skal pengene bruges 
til arrangementer for medlemmerne, understregede han.

Tilbagegang
Men selv om medlemmerne er flinke til at bakke op om afde-
lingens ture, og selv om tilslutningen til årsmødet var ganske 
pæn, så måtte Jens Melgaard konstatere, at også Nordjyl-
lands Afdeling må notere en tilbagegang i medlemsskaret. 
Afdelingen har fået ni nye medlemmer. 19 har forladt afdelin-
gen – seks af dem er døde, og de blev mindet med ét minuts 
stilhed ved årsmødet. 

– Jeg vil stadig opfordre jer til at tage fat i jeres kolleger og 
fortælle dem om vores forening, sagde Jens Melgaard, der 
kunne aflægge sin syvende beretning som afdelingsformand i 
Nordjylland. Han er desuden medlem af Dansk Formands For-
enings landsbestyrelse, hvor han har deltaget i samtlige møder 
i 2018, hvor der har været snakket meget om mulige samarbej-
der med bl.a. halinspektørerne og beredskabsinspektørerne.

Afdelingsformanden gav i øvrigt en kort orientering om no-

Thomas Højriis Gaarde fra Aalborg Kommune blev først valgt 
som dirigent og senere som bestyrelsesmedlem.

Afdelingsformand Jens Melgaard overrækker en gavekurv til 
Knud Kristensen, der på grund af sygdom valgte at trække sig 
fra posten som kasserer.

get af det, der er sket på landsplan, inden landsformand, Kim 
Bøje Madsen, der er medlem i Nordjyllands Afdeling, fortalte 
mere uddybende om foreningens virke og de mange samar-
bejdsrelationer, som DFF har til både arbejdsgivere og kolleger 
i den faglige verden.

Tak til kasserer
På årsmødet overrakte Jens Melgaard en flot gavekurv til af-
gående kasserer Knud Kristensen, der har varetaget posten 
de seneste 10 år. Knud Kristensen havde på grund af sygdom 
valgt at forlade posten som kasserer, og i sin tale omtalte 
Jens Melgaard Knud Kristensens fabelagtige arbejde med 
bl.a. at skaffe flotte præmier, når afdelingen har holdt banko-
spil ved årsmøder og andre festlige begivenheder. Her fik 
Knud Kristensen virkelig trukket på sit omfattende netværk 
indenfor bygge og anlæg i Nordjylland.

På årsmødet blev suppleant Thomas Højriis Gaarde fra Aal-
borg Kommune først valgt som dirigent og senere som besty-
relsesmedlem. Bestyrelsen består desuden af formand Jens 
Melgaard, Jan Madsen, næstformand, Simon Pedersen, sekre-
tær og Karsten Kristensen, bestyrelsesmedlem.



Som Skandinaviens største leverandør, har SAWO det 
bredeste udvalg af lasthåndteringsmateriel. Alle vores 
produkter er i højeste kvalitet og giver dig tryghed i 
hverdagen – og med gennemtænkte service løsninger 
sikrer vi, at du får en langvarig og pålidelig drift.

SAWO´s landsdækkende salg og servicenet betyder, 
at du kun behøver at handle ét sted. 

LÆS MEGET MERE PÅ WWW.SAWO.DK

SAWO A/S
Industrimarken 1
DK-9530 Støvring
Tlf: 7010 0766 
www.sawo.dk

DET ER VIGTIGT 
FOR MIG, AT MIT GREJ 
VIRKER EFFEKTIVT,
HVER DAG, ÅRET RUNDT



F O R M A N D S B L A D E T12 A PRIL  2 019

Masser af jubilarer i Dansk Formands Forenings 
sydligste afdeling

AF NIELS HENRIKSEN

Selv om afdelingsformand Otto Pedersen i sin beretning på 
årsmødet med henvisning til det svigtende medlemstal kon-
staterede, at formænd tilsyneladende er en uddøende race, 
så kunne både han og Dansk Formands Forenings landsfor-
mand Kim Bøje Madsen glæde sig over, at der i Afdeling SYD 
i år er en kæmpe buket af jubilarer. Altså trofaste medlemmer 
som i en længere årrække har holdt fast med DFF som den 
eneste fagforening med overenskomst for dem.

Otto Pedersen udtrykte håb om, at der vil ske noget positivt 
på medlemsfronten og mente, at der alene i landets golfklub-
ber går en del ansatte med formandsopgaver, bl.a. groundsmen.

Kim Bøje Madsen kunne tilføje, at der allerede i år er kom-
met en del nye medlemmer, således at DFF på den konto kan 
notere sorte tal. Flere unge formænd vælger at melde sig ind i 
DFF, lige som de første udenlandske formænd har bedt om 
medlemskab af Dansk Formands Forening.

Udenlandske formænd
– Rigtig mange udenlandske konsortier vinder udbud på de 
største projekter i Danmark, og det betyder, at udenlandske 

Formand Erik Nørmark Lund blev hyldet for 50 års medlemskab af Dansk Formands Forening. Til venstre landsformand Kim Bøje 
Madsen og til højre afdelingsformand Otto Pedersen.

Tidligere afdelingsformand i daværende Vestjyllands Afdeling, 
Iben Christensen, 25 års jubilæum.

specialister bliver tilknyttet. De vælger heldigvis at lade sig 
organisere hos DFF, fortalte landsformanden, der desuden 
glæder sig over et helt nyt samarbejde.

Tidligere afdelingsformand i daværende Fyns Afdeling, Palle 
Frederiksen, er blevet ansat hos AMU Fyn, hvor han er med til at 

TROFASTE
MEDLEMMER I SYD
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KeeSafety® 
et praktisk og fleksibelt 
sikkerhedssystem

Rør, klamps & fittings

KontaKt oS i dag
tlf. +45 43 96 78 11
e-mail: info@erik-larsen.dk

KeeSafty® eKSpertviden
erik Larsen & Søn er erfarne eksperter 
og løser alle former for systemopgaver. 
Vores faguddannede personale rådgiver 
dig til den helt rigtige sikkerhedsløsning 
efter dine specifikke behov. 

om KeeSafty®

KeeSafety® har siden 1934 været førende 
på markedet for udstyr til faldsikring, 
rækværk, landbrug samt højdesikkerhed. 
I løbet af årene har virksomheden 
udviklet flere nytænkende produkter, 
heriblandt den originale KeeKlamp®.

fordele ved KeeSafty®

• Nem og hurtig montage
• Eneste værktøj er en unbraconøgle
• Justeringer kan let foretages
• Kan adskilles og bruges igen og igen
• Leveres varmgalvaniseret og aluminium
• Kan leveres pulverlakeret

KeeSafety Guardrail – 350 m monteret på ca. 10 arbejdsdage – Novozymes KA Site, Kalundborg.

Udført iht. EN 14122 Part 3 – Fritstående faldsikring som ikke penetrerer tagfladen.

Kræver ikke lovpligtigt certificering eller årlig re-certificerting, hvilket minimere driftsomkostningerne.

 

eriK larSen & Søn 
Hovedvejen 219
DK-2600 Glostrup

ÅBningStider
Man–torsdag:  07:30 – 16:00
fredag:  07:30 – 15:00 www.erik-larsen.dk

Anni Thomsen blev hyldet for 25 års. Niels Buchhave hædres for 25 år i DFF.

uddanne medarbejdere indenfor bygge og anlæg til potentiel-
le formænd. Et tæt samarbejde med AMU Fyn og større synlig-
hed kan helt sikkert føre til flere medlemmer, er forventninger-
ne hos DFF.

Kommunalt kursus
Kim Bøje Madsen kunne også supplere sin fyldige beretning 
med, at medlemmer af både Halinspektørforeningen og Det 
Offentlige Beredskabs Landsforbunds i år inviteres med til 
DFFs kommunale kursus på Hotel Svendborg til oktober, hvor 
temaet i øvrigt bliver stress.

Otto Pedersen fortalte, at afdelingen nu endelig har fået 

produceret nogle gule veste med DFFs logo, således at med-
lemmerne kan være med til at synliggøre fagforeningen.

På den noget mere kedelige konto kunne afdelingsforman-
den fortælle, at hans emailkonto er blevet misbrugt et par gan-
ge, hvor forbrydere har forsøgt at lokke penge ud af afdelingen. 
Heldigvis har kasserer Knud Egeskov været påpasselig og har 
ikke ladet sig lokke.

Endelig kunne Otto Pedersen fortælle om en usædvanlig 
vellykket og velbesøgt tur til Tirpitz, den store betonbunker fra 
Den anden Verdenskrig i Blåvand. Her deltog omkring 40.

Valg var genvalg og det samme var stedet Kolding Borgerli-
ge Skydeselskab.
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MENNESKER 
FØR
MASKINER
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NBC MARINE

“Mennesker før maskiner” gennem syrer alt, hvad vi 
foretager os. Selvfølgelig driver vi en forretning, og vi skal 
tjene penge, men ikke for enhver pris.

BIRGER HANSEN, SALGSDIREKTØR

Respekt for andre er en del af fundamentet hos 
GSV  – Danmarks største udlejer af entreprenør
materiel

AF NIELS HENRIKSEN

”Mennesker før maskiner”. Sådan står der med store, flotte 
grønne bogstaver på den hvide væg i kantinen hos Dan-
marks største udlejer af entreprenørmateriel. GSV har netop 
taget et helt nyt domicil i brug på Baldersbuen i Hedehuse-
ne, og de tre grønne ord er ikke blot nogle, som støves af og 
tages frem ved festlige lejligheder. De er en del af det funda-
ment, som GSV er bygget på, og en påmindelse til alle om, 

at hos GSV udviser man respekt for andre og sætter menne-
sker før maskinerne.

– ”Mennesker før maskiner” gennemsyrer alt, hvad vi foreta-
ger os. Selvfølgelig driver vi en forretning, og vi skal tjene pen-
ge, men ikke for enhver pris. For os er det afgørende, at det ma-
teriel, vi lejer ud til vores kunder, er så nyt og moderne som 
muligt. Det betyder, at kvaliteten er i top, og det samme er sik-
kerheden for de mennesker, der skal arbejde med vores maski-
ner eller lifte. Sikkerhed har således altid førsteprioritet hos GSV. 
Vores moderne bomlifte er f. eks. udstyret med Safe Man-sy-
stem og kan løfte mellem 350 og 400 kg, så i langt de fleste til-
fælde er det rigeligt til at løse almindeligt forekommende opga-
ver uden at gå på kompromis med kundens sikkerhed, forklarer 
salgsdirektør Birger Hansen, der selv har en årelang erfaring i 
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arbejdet med især lifte, men også entre-
prenørmateriel i det hele taget.

Danmarks absolut største
I 2018 opkøbte GSV Ramirent Danmark 
og befæstede således sin position som 
Danmarks absolut største udlejer af en-
treprenørmateriel med 28.000 udlej-
ningsenheder på hylderne. Alt lige fra 
den mindste skruemaskine til 60 tons 
gravemaskiner.

– Hos GSV havde vi primært fokus på 
de helt store entreprenører i branchen, 
og Ramirent Danmark var rigtig gode til 
at arbejde sammen med de små og mel-
lemstore kunder. Da vi slog os sammen, 
fik vi således en langt dybere og bredere 
produktpalette, og med vores fortsatte 
fokus på høj kvalitet, er vi i stand til at til-
byde kunderne moderne og effektive 
maskiner af alle slags, understreger Bir-
ger Hansen.

Professionel rådgivning
– Vi beskæftiger 530 medarbejdere, 
hvoraf mange af dem har været i bran-
chen i adskillige år. Det betyder, at kun-
derne kan være sikre på, at de altid 
kommer til at arbejde sammen med 
dygtige og erfarne medarbejdere, som 
med den rigtige og professionelle råd-
givning tilfører samarbejdet merværdi. 
Vi lejer ikke kun en lift ud. Vi spørger 
kunden, hvad liften skal bruges til, så vi 
ikke leverer en lift, som kunden i virke-
ligheden slet ikke har brug for. En min-
dre eller en anden udgave kunne må-
ske have løst opgaven.

– Kunden kan også være sikker på, at 
vores maskiner er synet efter forskrifter-
ne. De er rengjort og efterset, inden vi 
sender den ud på byggepladsen til den 
tid, vi har aftalt. Vi er fleksible og efter-
kommer gerne hasteordrer, og skulle 
kunden mod forventning opleve proble-
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mer med et af vores produkter, er vi hurtigt på stedet for at 
løse problemet. Vores vagtelefon svarer døgnet rundt, så de 
kunder, der arbejder på skæve tidspunkter, kan også være sik-
ker på at få hjælp.

Arbejdsplatforme
– Lifte er et af vores absolutte kerneprodukter. Det samme er 
arbejdsplatforme, som jo er et mere projektorienteret pro-
dukt, som vores kunder typisk har i brug i måneder eller sågar 
år. Hos GSV er en arbejdsplatform ikke kun en platform, som 
kan hejses op i en ønsket højde. Vores arbejdsplatforme er 
specialopgaver, som opbygges fuldstændigt efter kunden 
ønsker og behov. Har kunden behov for at kunne arbejde om-
kring et hjørne, bygger vi platformen op, så kunden kan arbej-
de trygt og sikkert, påpeger Birger Hansen og tilføjer de tre 
grønne ord ”Mennesker før maskiner”.

Ny app på vej
Med et fintmasket net af afdelinger rundt i Danmark er GSV 
aldrig længere væk fra kunderne end et telefonopkald. Der-
for er hurtig service en selvfølge.

GSV arbejder i øjeblikket på sammen med en håndfuld ud-
valgte kunder at udvikle en app til mobiltelefonen, således at 
kunden med telefonen i hånden har fuldstændigt overblik 
over, hvilke maskiner han har lejet. På hvilke byggepladser de 
står. Og hvornår lejemålet udløber. GSV forventer, at app’en er 
klar til at blive downloadet af kunderne inden sommerferien.
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Gratis adgang til udstillingen, 
der er åben begge dage fra  
kl. 10.00 - 16.00. 
 

Rørcenterdagene 2019 
Så er der nedtælling til årets store begivenhed på 
Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.  
 
Rørcenterdagene løber af stablen den 19. og 20. juni 
og 109 udstillere fordelt på 150 stande, har meldt 
deres ankomst, så der bliver masser at kigge på.  
 
Se hvem der udstiller på vores hjemmeside: 
www.teknologisk.dk/rcdage, Eller mød op og se og hør 
om de mange nyheder inden for branchen.  
 
Udover udstillingen afholder Teknologisk Institut fire 
mindre konferencer af 2 timers varighed, til kr. 500,00 
pr. konference. 
 
Rørcenterdagene henvender sig til bl.a. til kloakme-
stre, entreprenører, rådgivere, producenter samt 
personer, der er ansat i forsyninger og kommuner.  
 
Messen breder sig over emnerne: Vand- og afløbstek-
nik, klimatilpasning, klimasikring, oversvømmelser, 
beredskab og opgravningsfri renoveringsmetoder til 
vand- og afløbsanlæg og udstyr fx dæksler, riste, fa-
skiner, tv-inspektionsudstyr, tanke og meget andet. 

BELGISK BOREMASKINE 
GNASKEDE SIG FREM 
UNDER SILKEBORG
Entreprenørvirksomheden VAM 
fra Auning løste kompliceret klo
akeringsopgave sammen med 
dygtig underentreprenør

AF NIELS HENRIKSEN

Med en hastighed på nogle få meter i 
timen har en 13 tons tung boremaskine 
fra belgiske Smet-Tunnelling på fire må-
neder gnasket sig i alt 450 meter frem 
under Silkeborg. Den belgiske maskine 
var hyret ind af entreprenørvirksomhe-
den VAM i Auning, der havde vundet 
opgaven med at anlægge en helt ny 
spildevandsledning på et område, der 

snart kommer til at huse næsten 300 
nye boliger.

Projektleder Søren Rasmussen, der i 
sine 40 år i branchen har prøvet det me-
ste, lægger ikke skjul på, at opgaven i 
Silkeborg på mange måder har været 
udfordrende.

Selv om vi har udført 
masser af tunelleringsopgaver 
i årenes løb, så har projektet i 
Silkeborg været enormt 
spændende og lærerigt.

SØREN RASMUSSEN, PROJEKTLEDER
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ka 200 meter i den ene retning, hvor vi 
byggede en 10 meter dyb pumpestati-
on i to etager. Herefter tog vi borema-
skinen op, satte den ned igen og bore-
de 250 meter i den modsatte retning, 
forklarer Søren Rasmussen, der i hele 
forløbet har haft hjælp af projektleder 
trainee Torben Korsgaard Kristensen.

– Boremaskinen fra Smet-Tunnelling 
borede med en diameter på 1,2 meter 
og lagde i samme arbejdsgang betonrør 
på op til 2,5 meter i længden. Betonrøre-
ne var samlet med fleksible gummimuf-
fer, og her gjorde det buede vej under 
Silkeborg ikke opgaven lettere. Borema-
skinen har i processen kontinuerligt fjer-
net forhindringer såsom større sten og 
klippestykker, lige som vi uventet stødte 
på efterladenskaber af en jernbane-
strækning, som ingen havde været op-
mærksom på, supplerer Torben Kors-
gaard Kristensen.

Grundvand
Den ny spildevandsledning blev gravet 
ned i en dybde på mellem 4 og 8 meter, 
og derfor var en af projektets store ud-
fordringer grundvand i pressegrube og 
de to modtagergruber. Der har derfor 
været stor fokus på tætning i forbindel-
se med ramning af spuns i gruberne, da 
låsesprængning ville medføre store 
mængder vand i pressegrube og mod-
tagegruber, hvor der senere skulle etab-
leres henholdsvis pumpestation og 
bygværker.

– Den gamle spildevandsledning, der 
var på området, lå i vejen for et stort 
byggeri af næsten 300 nye boliger, og 
derfor havde Silkeborg Forsyning be-
sluttet at bygge en ny, stor ledning, som 
skal håndtere hele byens spildevand. 
Desuden etableres på området fra Åha-
vevej til Slotsholmen ved Christian 8’s 
Vej en række nye forsyningsledninger til 
bl.a. drikkevand og fjernvarme. Det ar-

– Det er den største af den slags op-
gaver, vi har udført i VAM. Dermed er 
det også en økonomisk stor opgave, og 
så har den fagligt være utrolig kompleks, 
fordi vi under vejs har haft forskellige ud-
fordringer at tage stilling til, fortæller Sø-
ren Rasmussen og nævner især grund-
vandsspejlet, som i området står højt, 
nærheden til Gudenåen, stærkt varie-
rende jordbundsforhold og ikke mindst 
en krumning på strækningen, som har 
gjort arbejdet med boremaskinen ekstra 
vanskeligt.

Krumning
– Den lette krumning på den i alt 450 
meter lange strækning betød, at vi cirka 
midt på strækningen gravede os ned, 
og herfra borede maskinen sig først cir-

bejde er pågået sideløbende med vores 
projekt. Det betød, at alle involverede 
parter har taget hensyn til hinanden, selv 
om der til tider har været stor trafik på 
området. Men der er har været rigtig 
god indbyrdes forståelse for hinandens 
opgaver, understreger Torben Kors-
gaard Kristensen.

Seks dage om ugen
– På grund af en stram tidsplan mente 
vores belgiske underentreprenør, 
Smet- Tunnelling, at det var nødvendigt 
at bore seks dage om ugen. Boret må 
nemlig ikke stå stille for længe ad gan-
gen, da risikoen for, at borehovedet 
sætter sig fast, stiger betydeligt. Men 
da Silkeborg Kommune samtidig hav-
de lovet byens borgere, at der frem-
over ikke ville være støjgener i week-
enderne fra byggearbejder, var det 
nødvendig at søge en dispensation til 
en seks dages arbejdsuge. Heldigvis 
er byggepladsen omgivet af Gudenå-
en og en trafikeret vej, så der har over-
hovedet ikke været udfordringer med 
støjgener i byggeperioden, påpeger 
Torben Korsgaard Kristensen.

Lærerigt
– Selv om vi har udført masser af tunelle-
ringsopgaver i årenes løb, så har projek-
tet i Silkeborg været enormt spænden-
de og lærerigt. Erfaringerne fra Søtorvet 
øger kompetencerne hos VAM og gør 
os fremadrettet endnu bedre i stand til 
at byde ind på mange flere af de projek-
ter, der er udfordret af tættere bymidter 
og færre kvadratmeter at arbejde på, er 
Søren Rasmussen og Torben Korsgaard 
Kristensen sikker på.

Boremaskinen fra Smet-Tunnelling gik 
i gang den 15. september og arbejdede 
sig frem indtil den 19. januar. De sidste 
medarbejdere fra VAM har netop forladt 
byggepladsen den 15. april.
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VAM PÅ PLADS
I AARHUS
Entreprenørvirksomheden fra Auning er flyttet ind i 
helt nybygget afdeling i Brabrand

AF NIELS HENRIKSEN

Ude af øje ude af sind. Lyder en gammel sandhed. Selv om 
entreprenørvirksomheden VAM med domicil i Auning på 
Djursland siden slutningen af 1980’erne har løst opgaver i 
Aarhus, typisk for forsyningsvirksomheder, så har entrepre-
nørvirksomheden alligevel besluttet at slå sig ned på en fast 
adresse i Smilets By. Simpelt hen for at styrke synligheden og 
dermed være en nærværende og naturlig samarbejdspartner 
for de lokale erhvervsvirksomheder, der i øjeblikket er en del 
af den voldsomme udvikling, som Aarhus gennemgår i disse 
år.

Til at stå i spidsen for Aarhus Erhverv, der netop har fokus på 
anlægs- og betonarbejder inden for erhvervsbyggeri, er ansat 
områdechef Tobias Fogh. Han har gennem ansættelser i 15 år 

hos bl.a. M. J. Eriksson, Per Aarsleff, MT Højgaard og Munck en 
omfattende kompetence og erfaring med anlægsarbejder. Han 
har oparbejdet et kæmpe netværk både til kunder og til samar-
bejdspartnere, og så er han Aarhus-dreng. Han har derfor et 
godt kendskab til byen og har fingeren på pulsen i forhold til 
udviklingen i landets næststørste by.

Synlige og tilgængelige
– VAM er jo allerede godt kendt i Aarhus, men i kraft af vores 
tilstedeværelse på Rosbjergvej 3 i Brabrand er vi langt mere 
synlige og tilgængelige. Kunderne er meget velkomne til at 
komme forbi til en snak om deres projekt, og selv om vi først 
indviede den nye bygning i december sidste år, har rigtig 
mange kunder taget godt imod vores invitation og har holdt 
møder med vores projektledere, forklarer Tobias Fogh, der 
selv blev ansat i slutningen af februar, og som lægger vægt 
på at investere i samarbejde og gode forhold til kunderne.

– Hos VAM har vi alle de relevante kompetencer til at hjælpe 
kunden til et spændende og bygbart anlægsprojekt. Vi delta-
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ger gerne allerede på tegnebrættet, og et helt konkret eksem-
pel er det erhvervsbyggeri, som vi aktuelt er i gang med på na-
bogrunden her på Rosbjergvej, smiler Tobias Fogh, der som 
relativt ny hos VAM er imponeret over den holdånd, som er en 
del af entreprenørvirksomhedens DNA.

Ejerskab
– Det er helt fantastisk at se, hvordan medarbejdere på alle ni-
veauer tager ejerskab for en opgave, og hvordan alle er klar til 
at gå de ekstra meter for bringe kundens projekt i hus med 
den kvalitet, som VAM er kendt for. Engagementet og ønsket 
om at hele tiden at yde sit bedste er enestående i branchen, 
understreger Tobias Fogh, der i øjeblikket er i gang med at 
udvide den lokale medarbejderstab.

– Vi søger østjyder på alle niveauer, der har lyst til at være en 
del af Aarhus Erhverv. De må meget gerne have et netværk fra 
branchen, således at vi kan være fælles om at udmønte den 
succes, som vi forventer, at vores tilstedeværelse i Aarhus vil 
være, påpeger Tobias Fogh, der generelt også er ansvarlig for 
VAMs erhvervssegment i øvrige dele af Østjylland og det lige-
ledes særdeles spændende Trekantsområde med bl.a. Vejle i 
centrum.

– Selv om pilen allerede positivt peger opad for VAM i Aar-
hus og Østjylland, så ønsker vi en dynamisk vækst, hvor vi hele 
tiden kan følge med i vores egen udvikling. Det er afgørende 
for os, fastslår områdechefen i Aarhus Erhverv.



Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Dækker  
også almindelig  behandling hos  

tandlægen

Personforsikring dækker  
dig hele vejen rundt 

   Hvis du kommer til skade ved en ulykke

   Hvis du skal have behandlet dine tænder

   Hvis du får visse alvorlige sygdomme

   Hvis du får behov for undersøgelse og  
behandling på privathospital

Kontakt din forsikringstillidsmand og hør mere.  
Eller ring til os på 70 33 28 28.

Se også tjm-forsikring.dk/personforsikring.
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Den nordjyske virksomhed er med 21 afdelinger i 
Danmark altid tæt på kunderne

AF NIELS HENRIKSEN

Med assistance fra svenske HIAB og italienske EFFER er Sawo 
parat til at hjælpe en bred palette af kunder med at håndtere 
de tunge løft. Med håndte-
ringsgrej af høj kvalitet og en 
stab af dygtige og erfarne 
medarbejdere både i den tek-
niske tegnestue og på værkste-
derne er der ikke mange øn-
sker, som SAWO ikke kan 
opfylde.

Og sådan har det været i 57 
år, for det var i 1962, iværksæt-
teren Flemming Christensen 
stiftede sin egen virksomhed. 
Den kom til at ligge i Sørup, lidt udenfor Støvring i Nordjylland. 
Egentlig skulle Aalborg Hydraulic, som virksomheden hed den 
første tid, have adresse i Aalborg, men da det viste sig at være 
for svært at finde præcis de faciliteter, som Flemming Christen-

MED DE TUNGE LØFT
sen forestillede sig, kiggede han længere sydpå og købte eksi-
sterende bygninger i Sørup.

SAWO
Sørensen, Andersen, Weidemeier og Olsen var ejere og direk-
tører i firmaet SAWO, som solgte hejselad og reservedele. For-
uden de fire aldrende herrer var ansat en lagermedarbejder. 
Flemming Christensen købte i 1976 firmaet og valgte at skifte 

Aalborg Hydraulic ud med det 
mere mundrette og korte 
SAWO, som også kunne udta-
les i udlandet.

Igennem de seneste 57 år er 
SAWO vokset støt i Sørup gen-
nem knopskydning, flere nybyg-
ninger og overtagelser. Samti-
dig ønskede Flemming 
Christensen gennem et netværk 
af lokale afdelinger at være tæt 
på kunderne i hele Danmark.

I 2002 rykkede den nu 82-årige stifter ud af chefkontoret og 
overlod roret til Ivan Chrost, der oprindeligt er udlært kleinsmed, 
og som efterfølgende har uddannet sig til maskiningeniør. En 
dag bankede han på døren i Sørup og mente, at SAWO burde 

SAWO HJÆLPER

Når vi arbejder på en opbygning, 
arbejder vi ud fra bilproducentens 
specifikationer. Vi er online med de store 
lastbilproducenter og får deres tegninger, 
som vi arbejder videre med.

FLEMMING CHRISTENSEN, 82 ÅRIG STIFTER
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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 …

ansætte netop ham. Det gjorde Flemming Christensen, og par 
år efter blev Ivan Chrost udnævnt til administrerende direktør.

Nordeuropas største
SAWO har siden 1962 leverer ca. 15.000 lastbilkraner og si-
den 1966 flere end 12.000 opbygninger med hejselad på last-
biler. Desuden har SAWO produceret flere end 30.000 con-
tainere samt bl.a. leveret tippelad, påhængsvogne, kærrer, 
trucks – SAWO har eksempelvis en stor udlejning af ledsa-
gertrucks.

– SAWO er med vores mere end 320 dygtige medarbejdere, 
fordelt på 21 afdelinger over hele landet, Nordeuropas største 
leverandør af kvalitets lasthåndteringsudstyr. Vi leverer årligt 
omkring 1000 enheder, og alle vores løsninger er kundespeci-
fikke. Vi har ingen lagervarer, men foretager projektering, op-
bygning og montering af hver eneste opgave helt fra bunden, 
forklarer Ivan Chrost.

Flemming Christensen var i sin ungdom optaget af optime-
ring af processer. Af hvordan produktionsgange kunne gøres 
mere optimale og dermed lønsomme og konkurrencedygtige. 
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Den fokus er stadig en del af SAWOs DNA, hvor avancerede 
svejserobotter og laserskærere har overtaget en del af det 
manuelle arbejde og dermed frigjort hænder til andre opga-
ver.

Kundespecifikt
– Når vi arbejder på en opbygning, arbejder vi ud fra bilpro-
ducentens specifikationer. Vi er online med de store lastbil-
producenter og får deres tegninger, som vi arbejder videre 
med. Vores ingeniører beregner, hvordan vi kan forstærke 

lastbilens chassis, og hvordan vi skal montere de kraftige 
stålopbygninger på chassiset, så kunden får en sikker og ef-
fektiv lasthåndteringsløsning – uanset om det handler om 
montering af store kraner, wirehejs eller håndtering af con-
tainere med en krog.

HIAB og Effer
HIAB er verdens største producent af lastbilmonterede kra-
ner. Flemming Christensen og HIAB har i mere end 50 år 
haft et usædvanligt tæt samarbejde, baseret på personlige 
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Danpipe udfører strømpeforinger over hele Danmark. 
Vi opererer med mobile enheder, som har udstyr til 
TV-inspektion og strømpeforing.

Vi har også vores egen cutter-bil, der kan klare  
næsten alle opgaver.

Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og vi anvender 
LED til udhærdning, som er en miljørigtig løsning,  
der altid sikrer en høj kvalitet.

• Danpipe er optaget i kontrolordningen for  
ledningsrenovering.

• Danpipe bruger kun folk med stor erfaring.
• Danpipe arbejder med fast prisliste til  

konkurrencedygtige priser.

SJÆLLAND / ØERNE
Helseholmsen 16-32
2650 Hvidovre
Tlf. 3016 4614
info@danpipe.dk

JYLLAND / FYN
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Tlf. 3016 4614
info@danpipe.dk

www.danpipe.dk

Tlf. 3288 4600

relationer, og SAWO er i dag største forhandler af HIABs 
kran løsninger. I 2016 blev SAWO desuden eneforhandler i 
Danmark af de italienske Effer-kraner, som er med til at gøre 
løfte-paletten komplet hos SAWO. Effers kraner tager over, 
der hvor HIABs kraner ikke rækker længere.

Foruden opbygning af specialløsninger samt montering af 
kraner bygger SAWO også kærrer på egen fabrik i Stokkemar-
ke på Lolland.

Service
– Desuden er service en meget stor del af vores forretnings-
område. Helt tilbage fra de tidlige år havde Flemming Chri-
stensen fokus på at kunne yde en professionel og fleksibel 
service overfor vores meget brede palette af kunder. For 
mange af kunderne er det vigtigt, at vi er tæt på og kan løse 
opgaven hurtigt. Derfor har vi etableret et fintmasket servi-
cenet over hele Danmark. Desuden er serviceafdelingen vig-
tig, for skulle vi opleve nedgang i produktionen af opbyg-
ningen af specialløsninger eller monteringen af nye kraner, 
så skal vores kunder stadig have serviceret deres eksisteren-
de løsninger, så service er et meget vigtigt fokusområde hos 
SAWO, understreger Ivan Chrost.

Elefanten er blevet SAWOs signatur. Ved alle afdelinger er 
placeret en elefant skabt i granit, for elefanten, som også blev 
navnet på HIABs nyeste model af mobilkraner i 1966, er et 
symbol på styrke og trofasthed. Egenskaber som SAWO er 
kendt for hos alle, der har en lastbil og et behov for hjælp til 
løfteopgaver.
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ANBEFALEDE LEVERANDØRER

BMS - BEDST I HØJDEN 
- BILLIGST I LÆNGDEN

Troldholm 8 · 9400 Nørresundby 
Tlf: +45 70 137 138
mail@bms.dk · www.bms.dk
 

SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Kasper Kristensen

 Tlf. +45 7610 1144
 kk@rosendahls.dk
 www.rosendahls-mediaservice.dk

LOKALNYT

60 ÅR

Tirsdag den 11. juni fylder næstformand i Dansk Formands For-
ening, afdelingsformand i Lolland Falster Afdeling og Driftschef 
i BIO Lars Erik Hansen, 60 år. Lars Erik Hansen blev valgt til 
afdelingsformand den 24. februar 2000.

Siden 2004 har Lars Erik Hansen siddet i henholdsvis forretnings-
udvalget og senere bestyrelsen i Dansk Formands Forening, og 
været valgt til viceforretningsfører og næstformand for Dansk 
Formands Forening. 

Lars Erik Hansen har altid været, og er stadig meget aktiv i for-
eningen, og vi nyder stor gavn af ham, både ved overenskomst-
forhandlinger og når ellers det er påkrævet i foreningen.

Dansk Formands Forening og Lolland Falster Afdeling ønsker 
med disse linjer hjertelig tillykke med fødselsdagen.

P.F.V.  Kim Bøje Madsen Landsformand

NORDJYLLANDS AFDELING 
SØNDAGSTUR TIL LILLE VILDMOSE

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.30-15.00.
Besøg i Lille Vildmose for medlemmer og ledsager.

Dagens program:
Vi mødes kl. 10.30 på Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 
Dokkedal.
Kl. 10.3011.30  Besøg på Lille Vildmosecentret inkl. 

biograf og besøg i det vilde.
Kl. 11.3012.30 Frokost i Centrets café Soldug.
Kl. 12.3015.00 Guidet Bustur i Mosen – Elgenes land.
Kl. 15.0015.30 Kaffe og lun kringle.
   Derefter afslutning.

Pris pr. deltager kr. 100,00. Max. deltager antal 30.
Tilmelding senest den 10. maj 2019 på: 
melgaard@waoomail.dk eller Jens tlf. 2338 9902.



Er det svært at holde fast i de gode vaner? Hvis du har din pension i PFA, 

kan du anonymt og gratis ringe til PFA Sundhedslinje og få gode råd fra bl.a.

idrætsfysiologer, stresscoaches og andre sundhedsspecialister.

Hold liv i de sunde vaner 

Ring til PFA Sundhedslinje 70 26 99 70 eller læs mere på pfa.dk

Løbetur eller 
lørdagshygge?

PFA_Sund_joggingbuks_210x297mm.indd   1 29/01/2019   15.25
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Tillykke til alle jubilarer
I DANSK FORMANDS FORENING 2019

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND 2019
Jan Christensen, Søndermarken 4, Halvrimmen, 9460 Brovst

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND 2019
Niels Peder H Olesen, Tjørne Alle 6, 9530 Støvring

Kjeld Zinck, Rolighedsvej 16, 9510 Arden

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND 2019
Peer Herbst Vestergaard, Birkevej 17, Randers By, 8930 Randers NØ

Ivar Laage Sørensen, Lindevej 5, 8550 Ryomgård

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND 2019
Steen Hansen, Lohmannsgade 24, 8870 Langå

Freddy H Glargaard, Jørgens Alle 28 B, 8850 Bjerringbro

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND 2019
Aage Munk Jensen, Hvedetoften 12 Mejlby, 8981 Spentrup

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDTVEST 2019
Børge Jensen, Stadionvej 77, Høgild, 7470 Karup J

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDTVEST 2019
Orla Nielsen, Nymarksvej 14, Engelsborg, 8800 Viborg

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDTVEST 2019
Niels Nielsen, Ålbækvej 38, Lihme, 7860 Spøttrup

Anders Christensen, Skovtoften 16, Arnborg, 7400 Herning

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD 2019
Anni Thomsen, Højvangshaven 46, 6700 Esbjerg

Henning Pedersen, Hartvigskramsvej 10, 7280 Sønder Felding

Ole Brink Madsen, Høllundvej 1, 6682 Hovborg

Ole Overgård Møller, Højrupvej 149, Herslev, 7000 Fredericia

Preben Ejgil Madsen, Skovbovej 12, Ørslev, 5592 Ejby

Iben Hassing Christensen, Lyngbyesalle 14, 6700 Esbjerg

Bent Møller Kjærsgaard, Storegade 95, 6740 Bramming

Jan Pedersen, Slåenhaven 24, 5550 Langeskov

Torben Nørgaard Lauritzen, Hestehaven 38, 2.th, 6000 Kolding

Hans Lautrup Andersen, Lærkevænget 17, 6760 Ribe

Niels Svendsen, Nørballe 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg

Niels Bjerregaard Buchhave, Thorsvej 62, 6840 Oksbøl

Jimmy Stig Pedersen, Ærøgade 3, 5000 Odense C

John Sørensen, Stadion Alle 2, 7270 Stakroge

Ole John Nielsen, Frederiksberggade 7, 8700 Horsens

Erik Flindt Pedersen, Indslevvej 19, Indslev, 5580 Nørre Aaby

Svend Erik Pedersen, Pilevej 5, 6880 Tarm

Vagn Heldgård Pedersen, V. Janderupvej 35, 6851 Janderup Vestj

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD 2019
Tommy Walther Pedersen, Nørremarksvej 69, 5762 Vester Skerninge

Svend Jensen, Tornbjerg 15, 8700 Horsens

Svend Munk, Holmboes Alle 7, st.th., 8700 Horsens

Børge Nielsen, Thulevej 22, 6715 Esbjerg N

Leif Pedersen, Skovbyvej 19, 8763 Rask Mølle

Jørgen Hye Nielsen, Andekæret 20, 5300 Kerteminde

Borch Alfred, Elkjærvej 18, 7280 Sønder Felding

Ole Barfoed Østergaard, Ådalshaven 52, 6710 Esbjerg V

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD 2019
Erik Nørmark Lund, Middelfartvej 249, Åhøjrup, 5464 Brenderup Fyn

Ib Kurt Jørgensen, Mynderupvej 33 , 5762 Vester Skerninge

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND 2019
John I. B. Hansen, Kvædevej 2, 4291 Ruds Vedby

Kenneth Rene Lauritzen, Græstedvænge 57, 3230 Græsted

Arne Ejner Rasmussen, Åvænget 71 Mogenstrup, 4700 Næstved

Frank Thorsen, Vordingborgvej 139, 4681 Herfølge

Erik Skjoldborg Jensen, Præstelodden 5, 2605 Brøndby

Martin Bo M. Frederiksen, Parkvej 162, st. lejl. 171, 4700 Næstved

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND 2019
John Frank Pedersen, Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

Thorkild L H Kusch, Ndr Kongelundsvej 15, 2300 København S

Bent Brun Larsen, Provstevænget 4, 4330 Hvalsø

Jens Herløv Christiansen, Bøgevej 7, Havnsø, 4591 Føllenslev

Bernhard Gdowski, Gyvelvej 39, 2. th., 4000 Roskilde

Jørgen Sørensen, Dyrlægegårds Allé 3, 3600 Frederikssund

Jørgen Johs. Andersen, Bakkedraget 29, 4270 Høng

Kurt Mayland, Svanemosen 27, 2670 Greve

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND 2019
John Henrik Andersen, Søndermarken 22, 1.th., 3060 Espergærde

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLANDFALSTER 2019
Karl Frederik Nielsen, Hunseby Strandvej 40, 4930 Maribo

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF BORNHOLM 2019
Bjarne Leonhard Andersen, Skovbrynet 1, Balka, 3730 Nexø

Vi ønsker alle stort tillykke!
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FRA FORENINGEN

HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10 • 2300 København S. • Tlf. 32 96 56 22 
Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk
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

MidtVest  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 LollandFalster
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 FEBR. & MARTS 2019

 Afdeling 
Lukasz Warzecha  Sjælland
Martin Schmidt Petersen  Syd
Ronny Jensen Kjærgaard  Sjælland
Casper Richard Hansen  Østjylland
Rene Mortensen  Østjylland
Vasile Vida   Sjælland

DØDSFALD
     Afdeling 
Per Kristian Kjælder 30.12.18 Midt-Vest

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND AFD.

60 år 15.06. Leif Qvesehl, Lillebæltsvej 16, 9700 Brønderslev.

AFDELING ØSTJYLLAND.

Ingen.

MIDT – VEST AFD.

Ingen.

AFDELING SYD

80 år 21.05. Karsten Ørum Madsen, Jagtvej 92 B, 6705 Esbjerg Ø.

80 år 19.06. Ove Reimer Pedersen, Løgervej 8, Agtrup, 6091 Bjert.

75 år 22.05. Palle Brodersen, Thit Jensens Vej 32, 7182 Bredsten.

70 år 16.05. Svend Jensen, Tornbjerg 15, 8700 Horsens.

70 år 18.06. Kaj Nielsen, Højbjergsvej 4, Brøns, 6780 Skærbæk.

60 år 02.06 Jean Erland Andersen, Bredgade 28, 1., 5560 Aarup.

AFDELING SJÆLLAND.

80 år 12.05. Kurt Mayland, Svanemosen 27, 2670 Greve.

75 år 03.05. Kurt Magnus Petersen, Hotelgrunden 6, 1.th., 4773 Stensved.

75 år 06.05. Jørgen Sørensen, Dyrlægegårds Allé 3, 3600 Frederikssund.

60 år 29.05. Finn Madsen, Skovkanten 62, 4700 Næstved.

60 år 09.06. Benny Gylmar Mikkelsen, Kollelevbakken 11, 2930 Virum.

60 år 11.06. Mikael Flyckt Hansen, Danavej 19 A, 4700 Næstved.

50 år 01.05. Dan Wührnfeldt Nielsen, Præstøvej 97, 4640 Faxa.

LOLLAND FALSTER AFD.

60 år 11.06. Lars Erik Hansen, Østervang 6, 4990 Sakskøbing.

BORNHOLM AFD.

Ingen.

Tema i næste udgave
DFF har til blad nr. 3-2019 valgt temaet:

 HAVE & LANDSKABX 
 GRØNNE OMRÅDERX 
Vi sætter fokus på Have & Landskabsmessen samt de maskiner, der bru-
ges til pasning m.m. af de grønne områder i vores branche. Ligeledes vil 
vi prøve at give et indblik i de nye teknologier, der bliver brugt i dag. Vi 
vil lave nogle interviews med enkelte leverandører og udførende entre-
prenører indenfor branchen.

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

DEADLINE ER DEN 24. MAJ 2019.
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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.


