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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.

HAVE OG
LANDSKABSMESSEN 2019

Dansk Formands Forening vil igen være at finde på 
en stand ved Have og Landskabsmessen i Slagelse 
(HL19) den 28.-30. august 2019

Vi er selvfølgelig meget glade for at få lejlighed til at hilse på 
vores medlemmer og kolleger på messen.

Dansk Formands Forening har mange medlemmer i den of-
fentlige sektor, som står overfor mange udfordringer i dag-
ligdagen. Vi oplever en stigende efterspørgsel på hjælp til 
de stressede situationer. Dansk Formands Forening har der-
for også i år sammensat et kursusprogram til vore offentlige 
ansatte medlemmer. Det kommunale kursus 2019 handler 
netop om stress.

Interesserede medlemmer til det kommunale kursus 2019 
bedes læse vores indlæg inde i bladet, ligesom programmet 
kan findes på vores hjemmeside. Kursus holdes den 9. og 10. 
oktober i uge 41. 

Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på 
dff@danskformand.dk eller til DFF på tlf. nr. 32 96 56 22.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er forsat meget sta-
bil, hvilket vil sige, vi har meget få ledige medlemmer. Det er 
i sig selv meget godt, men når der samtidig er efterspørgsel 
på formænd, og vi ikke kan anvise medlemmer, så har vi nog-
le udfordringer.

Vi følger i øjeblikket spændt et af de store entreprenørfirma-
ers uddannelse af medarbejdere til kommende formænd.

TIL SIDT VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE MEDLEMMERNE 
OG VORES SAMARBEJDSPARTNERE EN GOD SOMMER 
OG GØRE OPMÆRKSOM PÅ, AT KONTORET I KØBEN-
HAVN HOLDER FERIELUKKET I UGERNE 28 OG 29. 

Kim Bøje Madsen
Landsformand
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707G byder på både godt udsyn, høj stabilitet og 
sikker beskyttelse af føreren – de første eksempla-
rer har netop forladt fabrikken i Nordjylland

AF NIELS HENRIKSEN

Site-dumpere er involveret i omkring en tredjedel af alle ulyk-
ker med entreprenørmaskiner i England, som er verdens stør-
ste marked for såkaldte site-dumpere. Hvert år mister mange 
maskinførere livet eller bliver alvorligt kvæstet ved ulykker 
med site-dumpere i England. Årsagerne er oftest, at maski-
nerne simpelthen vælter og ruller rundt, eller at føreren ka-
stes af maskinen under kørsel i ujævnt terræn. I andre situati-
oner bliver arbejdere eller fodgængere ramt af dumpere som 
følge af dårligt udsyn for føreren.

Et af problemerne er, at dumperen traditionelt er en ganske 
højbenet maskine, der skal bevæge sig på et ofte udfordrende 
underlag med mange tons på ladet. I nogle tilfælde er maski-

HYDREMAS IKONISKE
DUMPER FÅR LILLEBROR 
MED FOKUS PÅ SIKKERHED

nen simpelt hen væltet, og maskinføreren er blevet kastet ud af 
førerhuset med alvorlige skader til følge.

Mere sikker lillebror
Nu lancerer Hydrema med domicil i Støvring i Nordjylland 
den lille 707G, som er en lillebror til den ikoniske dumper i 
900-serien. Den ny lillebror er ikke bare mindre, den er også 
meget mere sikker end den traditionelle dumper. Tyngde-
punktet er lavere, og det betyder, at maskinen står langt bed-
re fast på underlaget og har det lidt lige som en gokart: Den 
er svær at få til at vælte. Desuden er 707G udstyret med en 
række sikkerheds-features, som betyder, at maskinføreren har 
langt bedre udsyn og dermed større chance for at undgå på-
kørsler.

De første eksemplarer af 707G har netop forladt fabrikken i 
Støvring, hvor den lille dumper produceres. Hydrema har ellers 
forlagt produktionen af de fleste dumpere i 900-serien til virk-
somhedens fabrik i Weimar i Tyskland men beholder altså pro-
duktionen af 707G i Danmark, hvor også hjulgravere og rende-
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HAVE & LANDSKAB
28. - 30. august

Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche

Maskinmarken A008

MVC Specifications

model weight (kg) dimensions 
(mm) plate size (mm)

vibrating 
frequency Hz 

(V.P.M.)

centrifugal 
force (max) kN 

(kgf)
max.traveling 

speed (m/min)
max.limited 
gradeability 

(%)
power source

kW (PS)

MVC-40H   
(Water Tank)

50                 
(56)

H : 920              
H1 : 620  
L : 910

W : 295
L1 : 420 103 (6,200) 7.2 (730)

25 35 

Honda GX100
gasoline

max. output 2.1 (2.9) 

MVC-50H
(Folding Handle) 
<Folding Handle/ 
water tank>

59                 
(60)               

<66>

H : 920
(H : 850)
H1 : 545
L : 915
(L : 880)

〈L : 940〉

W : 345
L1 : 460 97 (5,800) 9.8 (1,000)

Honda GX120
gasoline

max. output 2.6 (3.5) 

MVC-F60H　　　
（Water Tank)

65
（73）

H : 830  
H1 : 590  
L : 800

W : 350
L1 : 510

93 (5,600)

10.1 (1,030)

MVC-F70H　　　
（Water Tank)

73
（81）

W : 420            
L1 : 510 12.0 (1,220)

 Honda GX160
gasoline

max. output 3.6 (4.9)  
MVC-F80H　　　

（Water Tank)
78

（87）
W : 450            
L1 : 570 13.7 (1,400)

MVC-T90H  
(Water Tank)

91                 
(101)

H : 950  
H1 : 560              
L : 1,100

W : 500            
L1 : 525 100 (6,000) 15.0 (1,530)

MVC-T100D     
(Water Tank)

103              
(113)

H : 950  
H1 : 650              
L : 1,100

Yanmar L48N
diesel

max. output 3.5 (4.7) 

■Tacho Hour Meter TP-22
available ※1

■Rubber Mat
(Reversible Design) ※2

＋ Option

W.500 W.500

MVC-T90
（101kg）

LOW

MVC-T100D
（113kg）

LOW

MVC-T90 VAS
（108kg）

VAS
WATER

LOW

MVC-T100D VAS
（120kg）

VAS
WATER

LOW

※1

※2 ※2

〔15.0kN〕

Tacho

WATER WATER

Tacho

11.495,-
+ MOMS

MVH Specifications

model weight (kg) dimensions 
(mm)

plate size 
(mm)

vibrating 
frequency Hz 

(V.P.M.)

centrifugal 
force (max) 

kN (kgf)

max.
traveling 
speed

(m/min) 

max.limited  
gradeability 

(%)
power source

kW (PS)

MVH-308DSZ-PAS 
MVH-308DSY-PAS

345                
341

H : 1,030    
L : 1,540

W : 445
【595】
L1 : 860

73 (4,400)

45.0 (4,600) 27

30 

Hatz 1B30 diesel (electric start)　
max. output 4.9 (6.7)

Yanmar L70N diesel(electric start)　
max. output 4.9 (6.7) 

MVH-408DSZ-PAS 
MVH-408DSY-PAS

408                
407

H : 1,030    
L : 1,570

W : 500
【650】
L1 : 900

55.0 (5,600)         
50.0 (5,100)

28                       
27

Hatz 1B50 diesel (electric start)　
max. output 6.7 (9.1)

Yanmar L100N diesel (electric start) 
max. output 7.0 (9.5)          

MVH-508DSZ-PAS 525 H : 1,070    
L : 1,600

W : 650                 
L1 : 900 69 (4,150) 65.0 (6,600) 29 Hatz 1D81 diesel (electric start)      

max. output 8.9 (12.1)        

B D
A

C

B D
A

C

W L

H

L1

※ For plate size, 【Figure】shows plate size with standard Extension plate (75mm) on each side.

Ref.
1.5〜2.0ton  w.450
2.5〜3.0ton  w.500
3.0〜5.5ton  w.650W

Reversible Compactor

Self locking system

!

Lifting hook

Point

Mikasa original Diesel 
Engine Tacho Hour 
Meter (TP-33DA) 
with battery check 
function is equipped 
as standard.

MVH-308DS-PAS
（345kg）

MVH-408DS-PAS
（408kg）

MVH-508DS-PAS
（525kg）

W.445

W

(Compaction Sensor Models)

45.0kN

W.500
55.0kN

W.650

65.0kN

VAS
START

LOW Tacho

VAS
START

LOW Tacho

VAS
START

LOW Tacho

MVH Specifications

model weight (kg) dimensions 
(mm)

plate size 
(mm)

vibrating 
frequency Hz 

(V.P.M.)

centrifugal 
force (max) 

kN (kgf)

max.
traveling 
speed

(m/min) 

max.limited  
gradeability 

(%)
power source

kW (PS)

MVH-308DSZ-PAS 
MVH-308DSY-PAS

345                
341

H : 1,030    
L : 1,540

W : 445
【595】
L1 : 860

73 (4,400)

45.0 (4,600) 27

30 

Hatz 1B30 diesel (electric start)　
max. output 4.9 (6.7)

Yanmar L70N diesel(electric start)　
max. output 4.9 (6.7) 

MVH-408DSZ-PAS 
MVH-408DSY-PAS

408                
407

H : 1,030    
L : 1,570

W : 500
【650】
L1 : 900

55.0 (5,600)         
50.0 (5,100)

28                       
27

Hatz 1B50 diesel (electric start)　
max. output 6.7 (9.1)

Yanmar L100N diesel (electric start) 
max. output 7.0 (9.5)          

MVH-508DSZ-PAS 525 H : 1,070    
L : 1,600

W : 650                 
L1 : 900 69 (4,150) 65.0 (6,600) 29 Hatz 1D81 diesel (electric start)      

max. output 8.9 (12.1)        

B D
A

C

B D
A

C

W L

H

L1

※ For plate size, 【Figure】shows plate size with standard Extension plate (75mm) on each side.

Ref.
1.5〜2.0ton  w.450
2.5〜3.0ton  w.500
3.0〜5.5ton  w.650W

Reversible Compactor

Self locking system

!

Lifting hook

Point

Mikasa original Diesel 
Engine Tacho Hour 
Meter (TP-33DA) 
with battery check 
function is equipped 
as standard.

MVH-308DS-PAS
（345kg）

MVH-408DS-PAS
（408kg）

MVH-508DS-PAS
（525kg）

W.445

W

(Compaction Sensor Models)

45.0kN

W.500
55.0kN

W.650

65.0kN

VAS
START

LOW Tacho

VAS
START

LOW Tacho

VAS
START

LOW Tacho

GH

35.495,-
+ MOMS

■Moving Cart

For MVH-128/158 For MVH-R60 For MVH-208

＋ Option

MVH-128
（122kg）

■Sprinkle water tank

For MVH-R60 8.5ℓ

B D
A

C

W

B D
A

C

L

H

L1

＋ Option

movie

Reversible Compactor ●Smooth forward and reverse driveability make it proper for compaction
work in trenches.

●The MVH-R60 is also ideal for paving asphalt.

MVH Specifications

model weight (kg) dimensions 
(mm)

plate size 
(mm)

vibrating 
frequency Hz 

(V.P.M.)

centrifugal 
force (max) 

kN (kgf)

max.        
traveling 
speed

(m/min)

max.limited   
gradeability 

(%)
power source

kW (PS)

MVH-R60H 68 H : 880                
L : 886

W : 350   
L1 : 480 100 (6,000) 15.0 (1,530) 25

30 

Honda GX120 gasoline       
max. output 2.6 (3.5)       

MVH-128GH 122 H : 965             
L : 1,030

W : 400   
L1 : 590

90 (5,400)

23.5 (2,400)

27

Honda GX160 gasoline         
max. output 3.6 (4.9)  

MVH-158GH 148

H : 980                
L : 1,140

W : 430   
L1 : 700

27.0 (2,755) Honda GX200 gasoline
max. output 4.3 (5.8)  

MVH-158DZ
MVH-158DY

165
162

27.0 (2,755)
25.0 (2,551)

27
26

 Hatz 1B20 diesel    
max. output 3.1 (4.2)
Yanmar L48N diesel  
max. output 3.5 (4.7)  

WATER

MVH-R60
（68kg）

MVH-158
（165kg）

For MVH-128/158GH 11ℓ

Point!
■Asphalt Patching

Loose Asphalt
(poor load support)

Compacted Asphalt
(improved load support)

Loose Soil
(poor load support)

Compacted Soil
(improved load support)

Figure 1

Loose Asphalt
(poor load support)

Compacted Asphalt
(improved load support)

Loose Soil
(poor load support)

Compacted Soil
(improved load support)

Figure 1

15.0kN 23.5kN 27.0kN
W.350 W.400 W.430

VAS
LOW

Tacho WATER

VAS
LOW

Tacho WATER※ ※

※only for Gasoline

■Moving Cart

For MVH-128/158 For MVH-R60 For MVH-208

＋ Option

MVH-128
（122kg）

■Sprinkle water tank

For MVH-R60 8.5ℓ

B D
A

C

W

B D
A

C

L

H

L1

＋ Option

movie

Reversible Compactor ●Smooth forward and reverse driveability make it proper for compaction
work in trenches.

●The MVH-R60 is also ideal for paving asphalt.

MVH Specifications

model weight (kg) dimensions 
(mm)

plate size 
(mm)

vibrating 
frequency Hz 

(V.P.M.)

centrifugal 
force (max) 

kN (kgf)

max.        
traveling 
speed

(m/min)

max.limited   
gradeability 

(%)
power source

kW (PS)

MVH-R60H 68 H : 880                
L : 886

W : 350   
L1 : 480 100 (6,000) 15.0 (1,530) 25

30 

Honda GX120 gasoline       
max. output 2.6 (3.5)       

MVH-128GH 122 H : 965             
L : 1,030

W : 400   
L1 : 590

90 (5,400)

23.5 (2,400)

27

Honda GX160 gasoline         
max. output 3.6 (4.9)  

MVH-158GH 148

H : 980                
L : 1,140

W : 430   
L1 : 700

27.0 (2,755) Honda GX200 gasoline
max. output 4.3 (5.8)  

MVH-158DZ
MVH-158DY

165
162

27.0 (2,755)
25.0 (2,551)

27
26

 Hatz 1B20 diesel    
max. output 3.1 (4.2)
Yanmar L48N diesel  
max. output 3.5 (4.7)  

WATER

MVH-R60
（68kg）

MVH-158
（165kg）

For MVH-128/158GH 11ℓ

Point!
■Asphalt Patching

Loose Asphalt
(poor load support)

Compacted Asphalt
(improved load support)

Loose Soil
(poor load support)

Compacted Soil
(improved load support)

Figure 1

Loose Asphalt
(poor load support)

Compacted Asphalt
(improved load support)

Loose Soil
(poor load support)

Compacted Soil
(improved load support)

Figure 1

15.0kN 23.5kN 27.0kN
W.350 W.400 W.430

VAS
LOW

Tacho WATER

VAS
LOW

Tacho WATER※ ※

※only for Gasoline

19.495,-
+ MOMS

GH

159.000,-
+ MOMS

GODE TILBUD & KANON STEMNING 
PÅ SDK STANDEN TIL HL’19

Mikasa komprimeringsmateriel er nr.1 i USA & Japan70 225 700
CX18

gravere produceres i både de kendte Hydrema-gule og 
kundetilpassede farver.

Udviklingsafdeling
– I Støvring har vi også vores udviklingsafdeling, og det er 
bl.a. her, at 707G er blevet til som resultatet af en efterspørg-
sel hos vores kunder, der har ønsket en fleksibel dumper, som 
er mere sikker end traditionelle dumpere, mindre så den er 
lettere at komme rundt med på byggepladsen og ikke mindst 
mere sikker, forklarer Simon Kofod-Dam, der er global marke-
tingansvarlig i Hydrema.
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Tel. +45 6442 1663 • www.brugerdata.dk • brugerdata@brugerdata.dk 

Komplet IT-værktøj til planlægning,
registrering og opfølgning
Løsninger fra Brugerdata A/S un-
derstøtter hele arbejdsprocessen, 
samt løn- og økonomi.

Vi sammensætter og leverer en 
effektiv løsning til din virksomhed, 

der giver dig overblik, optimal ud-
nyttelse af ressourcer og sparer tid.

Kontakt os og få en snak om hvor-
dan du får en bedre hverdag med 
en løsning fra Brugerdata A/S.

– Selv om vi fortsat har vores hovedsæde i Støvring, så er ud-
synet gennem de seneste 60 år blevet væsentligt længere og 
bredere. Den rendegraver, som vi formentlig er mest kendt for i 
den brede befolkning, i høj grad er et typisk dansk fænomen. 
Dumperne i 900-serien er vores helt store sællert og ikke 
mindst i England, som er vores suverænt største marked, mens 

entreprenører i eksempelvis Tyskland traditionelt benytter hjul-
gravere. Dumpere i 900-serien står for to tredjedele af vores 
salg, og her har Hydrema et produkt som ingen andre produ-
center kan matche, understreger Simon Kofod-Dam.

– Mens eksempelvis dumper 912, der kan tage 10 tons på la-
det, er en maskine, som entreprenøren både bruger på landevej 
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FAKTA OM 707G
• Hydrema 707G-dumperen er første skud i en ny familie 

af Hydrema-jordflytningsmaskiner. Den findes i to mo-
deller med motorstørrelser på henholdsvis 55 kW (75 
hk) og 90 kW (122 hk), hvor den største udgave får mo-
del-tilnavnet ”power+”.

• Motoren er en Cummins 3,8 liter, og Hydrema indfrier 
2020-emissionskravene allerede nu ved at springe di-
rekte til Stage 5. For 55 kW-udgaven opnås dette end-
da uden at bruge AdBlue. Dumperens egenvægt er 
5,3 tons, og den har en lastevne på 6,5 tons. 

• 707G har hydrostatisk transmission og dermed fuldt 
variabel hastighed op til 34 km/t, uden afbrydelse af 
trækkraften.

• ECO-mode på hydrostaten sikrer i øvrigt et minimalt 
brændstofforbrug. Det gør også start/stop-funktio-
nen, der fungerer lige som i en personbil. Det giver 
stor brændstofbesparelse, da en dumper typisk går i 
tomgang 40 procent af tiden.

• For at få bedst mulig stabilitet har Hydrema kopieret 
chassisopbygningen fra 912-modellen. Det betyder, at 
den har Hydremas unikke knækled med pendling og 
dobbelt hydrauliske stabilisatorer. Maskinens effektivi-
tet sikres ligeledes ved, at multitip er standard. Det gi-
ver 707G stor fleksibilitet og gør den ideel til arbejde 
også under snævre forhold.

• Maskinføreren klarer alle funktioner ved hjælp af et 
multifunktions joystick på højre armlæn, der følger sæ-
dets bevægelser.

• Yderligere en version slutter sig formentlig sidst på året 
til de to første. Nemlig en dumper i multi-chassis udga-
ve. Det giver blandt andet mulighed for at udstyre ma-
skinen med fladt lad til kørsel med materiel, eller for ek-
sempel med saltspreder.

til at transportere byggematerialer til og fra byggepladsen samt 
til transport på selve byggepladsen, så forventer vi, at kunderne 
typisk vil bruge 707G som en egentlig pladsmaskine på grund af 
størrelsen, selv om den er godkendt til også at kunne køre på ve-
jen, hvor den dog højest skyder en fart med op til 34 kmt.

On going proces
Produktionen hos Hydrema er en on going proces, som aldrig 
slutter, fordi der hele tiden kan findes nye og endnu mere in-
novative løsninger, som kan forbedre produkterne.

– Foruden vores produkter til den mere traditionelle del af 
entreprenørbranchen, udvikler og producerer vi også maskiner 
til rail – altså jernbane. Her er det forholdsvis let at modificere 
nogle af vores maskiner til at køre på skinner, og flere af vores 

 
707G er blevet til som resultatet af en 

efterspørgsel hos vores kunder, der har 
ønsket en fleksibel dumper, som er mere 
sikker end traditionelle dumpere, mindre så 
den er lettere at komme rundt med på 
byggepladsen og ikke mindst mere sikker.
SIMON KOFOD-DAM, GLOBAL MARKETINGANSVARLIG
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 Mød 11.000+ GRØNNE FAGFOLK

 Deltag på FAGLIGT FORUM oplæg fra fagfolk og for-
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modeller er netop blevet godkendt af de australske myndighe-
der. Rail markedet er vanskeligt, fordi der ud over de standar-
der, der findes, er mange nationale krav, hvor det enkelte land 
således har særegne regler, fortæller Simon Kofod-Dam.

Familieejet
Hydrema blev stiftet af Kjeld Werner Jensen for 60 år siden, 
og det er i dag hans søn, Jan Werner Jensen, der driver den 
fortsat familieejede virksomhed, som sidste år rundede milli-
arden i omsætning.

– Hydrema er stadig solidt forankret i Støvring og Nordjyl-
land, og det er ikke usædvanligt, at der blandt vores medarbej-
dere er mange med både 25, 30 og 40 års jubilæum. Foruden 
produktionsfaciliteter i både Støvring og Weimar har vi egne af-
delinger i Sverige og Norge samt eget salgs- og servicenet-
værk i England, hvor Hydrema er et meget kendt navn. I en lang 
række andre lande har vi gennem årene opbygget et tæt for-
handlernetværk, og Hydrema beskæftiger i dag i alt 550 med-
arbejdere world wide, siger Simon Kofod-Dam.
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Den danske importør S. D. Kjærsgaard forventer at 
tilbyde de første eksemplarer til kunderne i 2020
eller 2021

AF NIELS HENRIKSEN

De fleste har sikkert hørt om metangas, som en del af de 
prutter og bøvs, som køerne hygger sig med på marken eller 
i stalden. Metangas er som udgangspunkt en skadelig 
gasart, der er med til at nedbryde atmosfæren. Men som 
drivmiddel i en maskine er metangas perfekt, og industrien 
har i årevis forsket i den optimale brug af det bæredygtige 
brændstof.
Nu er den amerikanske producent af maskiner til både land-
brug og entreprenørbranchen, Case, så langt, at Projekt Te-
tra i fuld skala er præsenteret for offentligheden.

– Vi forventer at have de første modeller til salg for vores kun-
der i 2020 eller 2021, afslører indehaver og direktør hos S. D. 
Kjærsgaard, Palle Kjærsgaard, der har været dansk importør af 
Case Construction siden 2011.

Specialdesignet
Projekt Tetra dækker over en gummihjulslæsser, som er spe-

MED VERDENS FØRSTE
METAN DREVNE ENTREPRENØRMASKINE

cialdesignet og udviklet af Cases søsterselskab, FPT Industrial. 
Med en 230 hk motor leveres samme kraft og drejningsmo-
ment som en tilsvarende dieselmotor, der findes i CASE 821G 
18,5 tons gummihjulslæsser. Motoren er drevet af biometan, 
som er produceret i biogasanlæg af affaldsprodukter som 
madaffald, træflis og animalsk affald. Med en carbonneutral 
produktion er biometan en del af en lukket energicyklus, hvor 
affald således konverteres til nyttig energi.

Biometan er et drivmiddel, der er let tilgængeligt, så nemt at 
påfylde som benzin, og det betyder samtidig, at maskinen er i 
stand til at holde kraft gennem en hel arbejdsdag.

ProjectTETRA er ikke kun forbruger af en bæredygtig ener-
gikilde, men har andre fordele for miljøet. Den metan-drevne 
gummihjulslæsser producerer nemlig 95 pct. mindre CO2, 90 
pct. mindre nitrogen dioxid, og 99 pct. lavere partikler end til-
svarende dieselmotorer. Maskinen leverer en 80 pct.s reduktion 
i det samlede udslip og opnår i tilgift en reduktion i støjniveau-
et på 50 pct. i forhold til en traditionel dieselmotor.

Stor interesse
– Vi tror meget på, at metangas er det rigtige bud på en bæ-
redygtig entreprenørmaskine, og vi mærker da også allerede 
stor interesse fra både nuværende og potentielle kunder. 
Sammen med vores producent har vi selv været inviteret til 

CASE PÅ VEJ
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møder, hvor kunderne ønsker mere information om entrepre-
nørmaskiner drevet af metangas, fortæller Palle Kjærsgaard.

S. D. Kjærsgaard er en gammel familieejet og familiedrevet 
virksomhed, stiftet i 1930 af Palle Kjærsgaards farfar, og kendt i 
hele landet som forhandler af landbrugsmaskiner fra CASE IH.

Lå til højrebenet
– Da importen af Case Construction blev ledig i 2011, lå det 
lidt til højrebenet for os at overtage opgaven med at tilbyde 
de amerikanske entreprenørmaskiner til danske kunder. Dels 
havde vi solgte entreprenørmaskiner siden 1993, og dels hav-
de vi i forvejen gennem flere år forhandling af landbrugsma-
skiner fra Case. Og endelig havde vi her mulighed for at få im-
porten af et full-line sortiment.

 
For vores landbrugs kunder er det især vigtigt, at vi er synlige og 

tilstede i nærom rådet, mens det er vig tigt for vores entreprenørkunder, 
at vi kan være hurtigt på pletten med den rigtige service, så de kan 
komme hurtigt vide re med arbejdet.

PALLE KJÆRSGAARD, DIREKTØR
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– Hos S. D. Kjærsgaard har vi et erklæret mål om at være 
bedst til det, vi gør. Hvis vi fører et full-line sortiment af eksem-
pelvis Case Construction, så kan vi dygtiggøre os og blive bedst 
til præcis det mærke og de forskellige maskiner. Hvis vi skulle 
forhandle et bredt spekter af mærker og maskiner til mange for-
skellige opgaver, ville det være meget sværere for os at være de 
bedste. I øvrigt skulle vi også have et meget stort lager af alle de 
gængse reservedele. Ved at fokusere på ét mærke, er vi i stand 
til at reducere vores lager betydeligt, gør Palle Kjærsgaard op-
mærksom på.

Mennesker og maskiner
– Desuden kigger vi ikke kun isoleret på maskinerne. For os er 
den menneskelige faktor vigtig. Vi er selv en familiedrevet 
virksomhed, og de mærker, vi forhandler og importerer, har 
en historie, som vi kan genkende og spejle os i. I 2018 be-
gyndte vi at forhandle pladevibratorer fra japanske Mikasa, 
nedbrydningsmateriel fra italienske Promove og frontlæssere 
fra ligeledes italienske DIECI. Vi har mødt familierepræsen-
tanter fra virksomhederne, og den personlige kontakt bety-
der alverden, understreger Palle Kjærsgaard.
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– Derfor gør vi også meget for at møde formanden eller så-
gar maskinføreren, når en virksomhed ønsker at investere i en 
ny Case-entreprenørmaskine. For os er det vigtigt at vide, hvem 
der hver dag skal bruge otte timer i maskinen og tilbyder at ind-
rette den præcis, som maskinføreren ønsker det.

Opbakning på byggepladsen
– Og vi kan tydeligt mærke, at vi har opbakning på bygge-
pladsen. Beslutningen om at overtage importen af Case Con-
struction har vist sig at være helt rigtig. Vi er i øjeblikket i Top 
4 i Danmark på entreprenørområdet, og vi sælger år for år fle-
re og flere maskiner.

Successen med Case Construction har medført, at S. D. 
Kjærsgaard åbnede egen afdeling i Karlslunde for at være tæt 
på den store bygge- og anlægsaktivitet både på Sjælland og i 
København. I Karlslunde har virksomheden både egen service-
afdeling, værksted og salgsorganisation. S. D. Kjærsgaard har 
foruden hovedafdelingen i Frejlev ved Aalborg også afdelinger 
i Vrå i Vendsyssel og i Hornslet ved Aarhus.

Service 24/7 365 dage om året
– For vores landbrugskunder er det især vigtigt, at vi er synli-

ge og tilstede i nærområdet, mens det er vigtigt for vores en-
treprenørkunder, at vi kan være hurtigt på pletten med den 
rigtige service, så de kan komme hurtigt videre med arbej-
det. Derfor har vi indrettet 22 servicebiler med det rigtige 
værktøj og et udvalg af de mest gængse reservedele. Vi til-
byder derfor professionel service 24/7 365 dage om året. I 
kraft af vores moderne edb-system kan vi hele tiden følge 
med i, hvor vores biler er, og hvilke reservedele vi har til rå-
dighed ude i marken, forklarer Palle Kjærsgaard.

– Når vi løbende dygtiggør os og udvikler vores virksomhed 
ved bl.a. kontinuerligt at deltage på kurser og beskæftige et 
stort antal lærlinge og elever, er vi både med til at gøre os til et 
stort aktiv for vores kunder og samtidig med til at udvikle os 
selv og branchen. Vores kunder ønsker at blive betjent af de 
dygtigste, fordi de dygtigste hurtigt og mest professionelt kan 
løse udfordringen, så maskinen kommer i gang med arbejdet 
igen. På den måde bliver vi den naturlige samarbejdspartner 
for vores kunder. Den position skal vi hele tiden forstå at udvik-
le og forbedre, fastslår han.

S. D. Kjærsgaard var en del af en stor Case-stand på Bauma 
i München tidligere på foråret og vil ligeledes være til stede på 
Have & Landskab i Slagelse fra den 28.-30. august.
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TIL HL 19 MED 
OMFATTENDE 
EGEN IMPORT
Maskinhandleren er et af Syd- og Sønderjyllands 
største import- og handelshuse indenfor maskiner til 
entreprenørbranchen og landbruget

BRDR.
HOLST
SØRENSEN

AF NIELS HENRIKSEN

Blandt udstillerne på Have & Landskab 2019 i Slagelse er Brdr. 
Holst Sørensen fra Ribe. Virksomheden, der blev stiftet i 1963, 
er et af Syd- og Sønderjyllands største handels- og importhu-
se indenfor entreprenørbranchen og landbruget. Og præcis 
derfor er Brdr. Holst Sørensen også en af de mere interessan-
te udstillere på HL 19. Sønderjyderne kommer nemlig i kraft af 
en omfattende egen import med et sortiment, som kunderne 
ikke lige finder på hvert et gadehjørne.

– På HL 19 præsenterer vi flere nyheder, bl.a. den første 
el-drevne minilæsser fra hollandske Giant, G2200E, udstyret 
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med 48 volts lithium-ion batteri. G2200E er med en løftehøjde 
på 2,85 meter og en løftekapacitet på 1650 kg. perfekt til opga-
ver i højden. G2200E X-TRA har en løftekapacitet på 2200 kg, 
og en løftehøjde på 2,45 meter og er udviklet til ekstremt tungt 
arbejde, specielt inden for entreprenør og byggesektoren. 
G2200E-modellerne kombinerer det bedste fra begge verde-
ner til en knækstyret læsser – lydsvag drift og ingen CO2-ud-
ledning. Minilæsseren bliver dermed den ideelle maskine til 
læsseopgaver inden døre, og på byggepladser i byen, forklarer 
marketingansvarlig hos Brdr. Holst Sørensen, Mikkel Ulsøe, der 
også peger på den nye minilæsser G4500 fra Giant som en ny-
hed samt virksomhedens kroghejsevogne, der også får en 
plads på HL19.

Nyt fra Giant
– 4500-serien er maskiner fra 4200 til 4800 kg. Modellerne fin-
des som standard, X-tra og Tele, alle med 75 hk Kubota-mo-
tor Stage 5 ready. Modellerne kan udstyres med dobbelt hy-
draulik pumper med mulighed for HIGH flow op til 120 L/min. 
Med 2 speed-gear opnås en hastighed på 35 kmt, fortæller 
Mikkel Ulsøe og tilføjer, at maskinerne fra Giant i år har fået 
nye modelbetegnelser. Hvor modelbetegnelserne tidligere 
refererede til maskinernes motormæssige formåen, fortæller 
eksempelvis G4500 nu om maskinens egenvægt.

Egen import
Sideløbende med forhandling af eksempelvis CASE IH til 
landbruget importerer Brdr. Holst Sørensen et stigende antal 
maskiner. Hos forhandleren på Obbekærvej finder kunderne 
udover kroghejsevogne og Giant således også produkter fra 
Merlo, Venieri samt gravemaskiner fra 900 kg til 8,5 tons fra ja-
panske Kato IHI.
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VI BYGGER FREMTIDENS VEJE
Som formand i Colas har jeg et stort ansvar, mange 
udfordringer og mulighed for at udvikle mig.

colas.dk

Importen af maskiner til de grønne områder og entreprenør-
branchen tog for alvor fart umiddelbart efter årtusindskiftet, 
hvor først hollandske Giant kom på hylderne i Ribe. Bare tre år 
senere hentede Brdr. Holst Sørensen de første maskiner fra 
Venieri i Italien. I 2011 kom teleskoplæsserne fra ligeledes ita-
lienske Merlo på programmet og seneste skud på stammen 
er gravemaskinerne fra japanske Kato IHI. Japanerne kom til 
Ribe samme år, som Brdr. Holst Sørensen kunne markere 50 
året for virksomhedens stiftelse.

Markant position
– Med mere end 50 år som handels- og importvirksomhed 
har vi efterhånden opnået en markant position først og frem-

mest i hele Syd- og Sønderjylland, men i kraft af vores stigen-
de import også i resten af landet, hvor vores produkter sæl-
ges gennem et stort net af dygtige, engagerede og 
håndplukkede forhandlere, der har den samme holdning til 
kvalitet, som vi har, og deler de samme værdier som os, påpe-
ger Mikkel Ulsøe.

Og noget af det, som har været en del af Brdr. Holst Søren-
sens DNA gennem årene, er den tætte, personlige kontakt til 
kunderne. Her er kunden ikke kun et nummer i række, og ”så 
ses vi om fem år, når det er tid at skifte maskinen”.

Sælgere med lastbil
– Alle vores sælgere er udstyret med deres egen lastbil. Det 
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betyder, at de kører ud til kunden og demonstrerer maskinen, 
og når de er blevet enige om et salg, er det sælgeren, der 
egenhændigt med lastbilen afleverer maskinen hos kunden. 
Vi ønsker at være i øjenhøjde med vores kunder, og her tror vi 
på, at en tæt kontakt er en god investering i lange kundefor-
hold.

– Et andet parameter, som vi ved, at vores kunder sætter stor 
pris på, er hurtig og effektiv service 24/7 365 dage om året. 
Med 22 veludstyrede servicebiler er vi aldrig længere væk end 
mobiltelefonen i lommen, og vi er med et velfungerede vagtsy-
stem altid klar til at rykke ud og hjælpe de kunder, der har be-
hov for professionel assistance, understreger Mikkel Ulsøe.

Maskinerne fra Giant serviceres lokalt af de 25 forhandlerne, 
mens gravemaskinerne serviceres af en række nøje udvalgte 
værksteder rundt om i landet.

Holsø betonblandere
Blandt de unikke produkter hos Brdr. Holst Sørensen er også 
Holsø betonblandere, der fås fra 145 centimeter i bredden og 
med en volumen på 330 liter, og op til 175 centimeter i bredden 
og med en volumen på 800 liter. Blanderne fås med GIANT 
skifte eller Volvo skifte, og er velegnet til både tør og vådce-
ment. Betonblanderen passer godt til en minilæsser, da mini-
læsseren hurtig kan køre til næste sted betonen skal læsses.
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Den sønderjyske maskinhandler præsenterer hånd-
bygget redskabsbærer fra Köppl på HL 19

AF NIELS HENRIKSEN

Profihopper fra tyske Amazone har i årevis været en solid sæl-
lert hos Brøns Maskinforretning i Sønderjylland. Den dynami-
ske maskinforretning er selv dansk importør af Amazones 
maskiner til den grønne sektor, og som noget helt nyt har 
Brøns nu også fået en ny tysker i huset. Nemlig en kompakt 
crawler fra sydtyske Köppl, som Brøns har med på HL 19 i 
Slagelse.

Köppl Crawler er en fjernstyret redskabsbærer på bælter. 
Den udmærker sig ved en meget let og samtidig robust op-
bygning. Köppl Crawler har en totallængde på bare 113 cm, 
under 100 cm i højden og en egenvægt på kun 596 kg. Det 
betyder, at den er let at transportere på en mindre trailer.

Med den store frihøjde og korte bælter er terrænegenska-

berne i top, samtidigt med at underlaget skånes, specielt ved 
vendinger. Redskab er drevet via mekanisk PTO, der sikrer en 
høj udnyttelse af motorens effekt. Det kommer til udtryk ved, 
at den kompakte multimaskine nemt håndterer en slagleklip-
per på hele 140 centimeters arbejdsbredde. Slagleklipperens 
arbejdsbredde ”klipper maskinen fri”, så græsset ikke lægges 

BRØNS HAR NY
TYSKER PÅ HYLDERNE
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regne lidt på det …

ned inden klipning. Klippehøjden justeres og tilpasses nemt 
fra fjernbetjeningen, som rækker op til 300 meter.

Håndlavet
– Köppl er et familie-ejet firma med rødder tilbage til 1896. 
Firmaet producerer mere end 80 pct. af komponenterne i den 
fjernstyrede Crawler, bl.a. hydrostater og øvrige hydraulik-
komponenter, tandhjul, gearkasser mm. Maskiner og redska-
ber håndsamles i overvejende grad af én person, der følger 
den enkelte enhed gennem alle processor for at minimere 
fejl, overlap og forglemmelser, forklarer Henrik Svennild, der 
er ansvarlig for produkter til park og vej hos Brøns Maskinfor-
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primeret afgrøde. Så snart materialet er samlet op føres det ind 
i transportsneglesystemet, hvor det komprimeres og opsamles 
i fangkurv. Når materialet komprimeres, øges beholderens fak-
tiske volumen nemlig fra 730 liter til et nytteindhold på op til 
1000 liter.

Weed-IT
Som en af få maskinhandlere i Danmark har Brøns Maskinfor-

retning, der for tre år siden flyttede i helt nybygget domicil 
lidt udenfor Brøns.

– Köppl Crawler, der drives af en lille 23 hk benzinmotor, er 
en spændende maskine, og den har allerede vakt stor opmærk-
somhed hos ikke mindst kommuner og skoventreprenører. 
Sidstnævnte er et nyt segment hos os, og potentialet ser forelø-
bigt lovende ud, konstaterer Henrik Svennild, der selvfølgelig 
også medbringer Amazones Profihopper 1250 og Brøns egen-
producerede Weed-IT.

Amazones Profihopper
– Profihopper fra tyske Amazone har i mange år været helt 
utrolig populær i de kommunale vej- og parkafdelinger, der 
har brug for en pålidelig og effektiv maskine til at vedligehol-
de større græsarealer. Profihopper 1250 fås både som selvkø-
rende og traktormonteret. Den selvkørende fås desuden i to 
versioner, nemlig PH 1250 iDrive SmartLine, som er forhjuls-
trukket, og PH 1250 4WDi SmartLine, som er firehjulstrukket. 
Begge modeller fås med forskellige styresystemer, forklarer 
Henrik Svennild og tilføjer, at Profihopper 1250 har mange an-
vendelsesmuligheder.

– Den kan bruges året rundt. Om foråret til vertikalskæring, 
om sommeren til klipning og om efteråret til opsamling af løv. I 
den 730 liter store tank kan der være over 1000 liter ikke-kom-
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opmåling og tilbudsgivning – selskabet er medlem af Dansk byggeri og DRA kontrolordning.

Vi er stærkest på Sjælland, men laver ofte projektsager i hele Danmark 
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retning egenproduktion. Brøns producerer således Weed-IT, 
som er en miljøvenlig ukudtssprøjte, der kan monteres på 
mange forskellige maskiner. Typisk anvendes traktorer, som 
om vinteren bruges til vinterbekæmpelse. Weed-IT aflæser 
overfladen og sprøjter kun der, hvor der er behov. Det bety-
der helt basalt, at maskinen ikke udlægger ukrudtsmiddel på 
steder, hvor der ingen ukrudt er.

Basis sprøjteenheden har en arbejdsbredde på 120 cm – 15 
dyser á 8 centimeters sprøjtebredde. Ønskes større kapacitet 
kan monteres én sidefløj, højre eller venstre, med yderligere 5 
dyser á 8 cm. svarende til 160 cm. arbejdsbredde. Med to side-
fløje opnås totalt 200 cm. arbejdsbredde med 25 dyser á 8 cm. 
Weed-IT kan håndtere traditionelle herbicidvæsker og endvi-
dere diverse svidemidler med højere viskositet. Sprøjtebom er 
udført i rustfrit stål, der modstår selv meget korrosive væsker, 
tætninger, dyseholdere mm. i hårdfør nylon.

– Weed-IT har 100 pct. styr på både dosering og placering, 
og det overrasker rigtig mange brugere, hvor lidt maskinen i 
virkeligheden bruger. Det vil sige, at Weed-IT i praksis sparer 
brugeren for penge i kraft af mindre indkøb og miljøet for kun 
at bruge midlet, hvor der er behov for det, påpeger Henrik 
Svennild.
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Serietid eller 
sengetid?

Har du din pension i PFA? Så kan Sundhedslinjen hjælpe 
dig med at få en sundere hverdag, hvor en god nattesøvn går 

hånd i hånd med din mentale balance, kost og motion.

Kom i gang med en sundere hverdag 
PFA Sundhedslinje 70 26 99 70 · pfa.dk/sundhverdag

Formand_Serietid_210x297.indd   1 08/05/2019   11.06
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Vrå Mørtelværk investerer 20 mio. kr. i nyt, avance-
ret produktionsanlæg og bliver en af landets største 
producenter

De fleste murere har stået der. Ved blandemaskinen, hvor ud-
regninger og skovlfulde skulle gå op i en højere enhed. Men 
sådan behøver det ikke være. Tørmørtel er fremtiden, og der-
for investerer Vrå Mørtelværk netop nu 20 mio. kr. i et nyt, 
avanceret produktionsapparat med tilhørende lagerfacilite-
ter, samtidig med at Bælum Mørtelværk fra den 1. januar 2019 
er blevet en del af familien Sejlstrup Entreprenørforretning og 
Vrå Mørtelværk. Dermed bliver Vrå Mørtelværk ikke kun 
Nordjyllands største producent af tørmørtel, men værket i Vrå 
får samtidig mulighed for at tilbyde endnu flere kundetilpas-
sede løsninger.

– Vi tilbyder fortsat vådmørtel, som vi er kendt for, og som vi 
leverer i bigbags, i siloer eller på lad til byggepladser i hele Nord-
jylland, men vi tror på, at tørmørtel er fremtiden. Først og frem-
mest fordi det er meget lettere for den enkelte murer at håndte-
re. Med vores tørmørtel får kunden et færdigblandet produkt, 
så han slipper for besværlige udregninger ved blandemaskinen. 
Vi har foretaget alle udregninger for ham, så han blot skal tilsæt-
te vand. Det vil sige, at han samtidig får dokumentation for pro-
duktets sammensætning, som også er hans garanti overfor kun-

TØRMØRTEL
ER FREMTIDEN

Direktør og indehaver Leif Sørensen (tv) sammen med blandemester Kaj Bartholomæussen.

den. Endelig får han et langtidsholdbart produkt, understreger 
direktør og medindehaver af Vrå Mørtelværk, Leif Sørensen, der 
sammen med hustruen Mette står i spidsen for virksomheden, 
som er en del af Sejlstrup Entreprenørforretning.

Nyt anlæg til 20 mio. kr.
Troen på tørmørtel som fremtidens løsning på den moderne 
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Se vores afdelinger på loxam.dk

LEJ DINE MASKINER HOS LOXAM
- Har du byggepladsen, så har vi løsningen

       Etablering og drift af byggepladsen - få rådgivning af erfarne specialister 
       One point of contact - nemt og bekvemt
       Vi står klar i 29 afdelinger - og er lige i nærheden

byggeplads er så stor, at Vrå Mørtelværk netop har opført et 
helt nyt, avanceret produktionsanlæg – en investering til 20 
mio. kr. Det italiensk udviklede anlæg gør Vrå Mørtelværk til 
et af de eneste værker i Danmark, der selv er i stand til at tørre 
sandet. Samtidig er det muligt at sigte sandet i hele seks for-
skellige fraktioner, fra nærmest pulver-konsistens til korn på 
flere millimeter.

– Dermed får vi endnu bedre mulighed for at efterkomme 
kundernes helt specielle ønsker, påpeger Leif Sørensen, der er-
kender, at tørmørtel målt pr. mursten er dyrere end vådmørtel.

– Men vi er overbevist om, at fordelene ved tørmørtel klart 
opvejer prisforskellen, som hurtigt kan tjenes ind ved blande-
maskinen og ved skrivebordet, når dokumentationen skal være 
i orden.

– Og vi kan allerede nu konstatere, at beslutningen har været 
rigtig, for vi får ganske mange henvendelser på vores tørmørtel, 
som naturligvis overholder alle krav og normer til bl.a. styrke fra 
Teknologisk Institut og Dancert, siger Leif Sørensen.
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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

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

Overtager Bælum Mørtelværk
Vrå Mørtelværk har med virkning fra den 1. januar 2019 over-
taget Bælum Mørtelværk og er derfor nu Nordjyllands største 
producent af tørmørtel.

– Med i aftalen med Bælum Mørkelværk indgår, at værkets 
hidtidige ejer Kaj Bartholomæussen fortsætter som medarbej-
der hos os, og det er vi rigtig godt tilfredse med, for Kaj har 
igennem årene udviklet en enestående kompetence specielt 
indenfor blanding af farvet tørmørtel. På Vrå Mørtelværk vare-
tager han nu funktionen som blandemester på vores nye an-
læg, hvor han er med til at fortsætte udviklingen og produktio-
nen af tørmørtel, forklarer Leif Sørensen.

Vrå Mørtelværk overtog allerede i 2015 Brovst Mørtelværk 
og med Bælum Mørtelværk og det ny produktionsanlæg tager 
mørtelværket skridtet op blandt de tre markedsførende værker 
i Danmark. Produktionsanlægget omfatter et 27 meter højt tårn 
og med lagerfaciliteter fylder anlægget hele 1550 kvm på virk-
somheden ved Vrå.

Vrå Mørtelværk blev i 1974 en del af Sejlstrup Entreprenørfor-
retning. Leif Sørensen har stået i spidsen for værket siden 1984, 

som i dag beskæftiger godt 30 medarbejdere. I øjeblikket er 
Mette og Leif Sørensens søn Søren ved at blive kørt i stilling til 
en dag at overtage ledelsen af Vrå Mørtelværk, der råder over 
80 15 tons lastbilsiloer, 25 små siloer og en flåde på 22 lastbiler.
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NBC Marine 
 

           tlf. 49 17 00 72                             www.nbcmarine.dk                       info@nbcmarine.dk 

 

 

Boardwalk der holder 
 

LÆR AT LUKKE NED,
SIGE FRA OG LADE OP!
De fleste ledere er presset af mængden 
af opgaver, som skal løses indenfor en 
tidsramme, der ofte føles for kort. Samti-
dig kan det, af mange forskellige år-
sager, være udfordrende og vanskeligt 
at få sagt fra i tide, selv når vi som ledere 
er presset helt ud i “spidsen af kræm-
merhuset” og der er meget lidt plads til-
bage at navigere på.

Derfor beskæftiger vi os på Dansk For-
mands Forenings kommunale kursus i år 
med følgende emner:
• Nedton din stress – de 5 stadier for 

ændring af stress-adfærd
• Prioriterings-kvadranten – hvad er 

vigtigt og haster, overfor hvad er 
ikke vigtigt og haster ikke – hvad 
skal du sige fra overfor?

• Værdier – som fundament for at vi 
som ledere kan vurdere dels, hvad 
der giver os (arbejds)glæde, og dels 
om noget i vores individuelle værdi-
er spærrer for vores udvikling som 
leder og menneske.

Kurset er en blanding af seriøs teori, 
blandet med refleksioner, både individu-
elt og i relevante grupper. Teorierne ser-
veres som sædvanlig på dette kursus 
hånd i hånd med masser af humor.

Som basis for nogle af refleksionerne an-
vendes personprofilværktøjet Ennea-
grammet, så deltagere får som sidege-
vinst til værktøjerne på kurset værdifuld 
viden om egen personprofil – ledertype, 
kommunikations-stil, styrker/faldgruber 
etc.

Det hele foregår i en god atmosfære, 
med underviser Michael Groser, hvor se-
riøsitet, positivisme, optimisme og hu-
mor er en del af forløbet. 

Sted: Hotel Svendborg.
Tidspunkt: 9. & 10. oktober.

Kurset er GRATIS for Dansk Formands 
Forenings medlemmer – og forplejning 
og overnatning er inkl.

Tilmelding efter først til mølle princip-
pet, til Kontoret på telefon 32 96 56 22 el-
ler på mail til DFF@danskformand.dk

Deltagere på kurset, som ønsker at blive 
indført i et af verdens måske bedste le-
delses værktøjer, Enneagrammet, har en 
eksklusiv mulighed for at deltage på et 
Enneagram intro kursus – kun for delta-
gere på det kommunale kursus – dagen 
inden det kommunale kursus starter.

Intro kurset afholdes, ligesom det kom-
munale kursus, på Hotel Svendborg. Så-
fremt dette ønskes skal det fremgå af til-
meldingen, ligesom overnatning er for 
egen foranstaltning.

DER ER RIFT OM 
PLADSERNE, SÅ TILMELD 
DIG MED DET SAMME…
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LOKALNYT

ÆRESMEDLEMMER PÅ TUR

I år gik æresmedlemmernes tur til Helsingør i dagene fra den 21. 
maj til den 23. maj. 

Vi mødtes kl. 12.00 på Hotel Skandia, som ligger centralt i byen. 
Om eftermiddagen kørte vi til Hornbæk og besøgte Lis, som havde 
lavet kaffe med hjemmebag. 

Om onsdagen gik vi op gennem bymidten til Søfartsmuseet og 
Kronborg, hvor nogle ville se museet, og andre ville se Kronborg. 
Sidst på dagen var vi samlet i spisestuen på hotellet, hvor vi også 
kunne få kaffe. 

Da der kun var morgenmad på hotellet, havde vi fundet en fami-
lierestaurant (Rib House) hvor vi havde bestilt bord - god mad og 
hurtig betjening. 

Torsdag morgen efter morgenmaden var det tid til at tjekke ud. Det 
var nogle hyggelige dage, og det blev aftalt, at det er Vibeke og 
Knud Erik, som står for 
arrangementet fra den 
25. maj til den 28. maj 
2020

På Æresmedlemmer-
nes vegne
Niels Troest

DØDSFALD

Æresmedlem og tidligere afdelingsformand, viceforretningsfører, 
Erik Rasmussen er afgået ved døden den 7. april i en alder af 90 år.

Erik Rasmussen havde en lang karriere som formand i Helsingør 
Kommune, hvor han stoppede med udgangen af 1994.

Vi husker alle Erik som en meget rolig og hjælpsom afdelingsfor-
mand. Erik bidrog med sine erfaringer til mange offentlige forhand-
linger, lige som han i sommerferier hjalp med at passe telefonen på 
kontoret hos DFF. 

Æret være hans minde.

P. F. V.
Kim Bøje Madsen

SOMMERFERIE
Kontoret holder 

ferielukket 
i ugerne 28 & 29 

fra den 6.-22. juli 2019. 

Begge dage inkl.

rigtig go’ sommer!

Afdeling Østjylland og Midtvest Jylland

SØNDAG D. 18. AUGUST 2019
Afgang fra Silkeborg kl. 12:00

Ankomst ved Himmelbjerget kl. 13:15
Kl. 13:15-15:15: Pause ved Himmelbjerget

Kl. 15:15: Afgang Himmelbjerget
Kl. 15:15-16:30: Kaffe på båden
Kl. 16:30: Ankomst Silkeborg

Undervejs til Himmelbjerget spiser vi
kaptajnens små frokostretter;

Tunmousse på salatbund,
Røget landskinke med melon,

Mørbradbøf med bløde løg
og ristede champignon,
Små græske frikadeller

med kartoffelsalat,
Brieost med druer,

Chokoladekage med frisk frugt

SU senest d. 6/8’19
til Leo på tlf. 50516152

eller Søren Laursen
tlf. 22712229

randers@danskformand.dk
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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

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 
Jan Phares  01.04.19 Sjælland
Paul Alan Shepherd 01.04.19 Sjælland 
Dani Østrup Lindberg 01.04.19 Nordjylland 
Réne Gerstrøm Helbo 01.04.19 Østjylland 
René Simonsen 01.04.19 Østjylland 
Mikael Strebøl 01.04.19 Syd 
Ronny Theodor Nielsen 01.04.19 Midt-Vest 
Mads Henrichson 01.05.19 Østjylland 
Martin Vilstrup Kruhøffer 01.05.19 Sjælland 

DØDSFALD
     Afdeling 
Erik Trier H. Rasmussen 07.04.19 Sjælland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
75 år 02.07. Preben Steffensen, Primulavej 130, 9800 Hjørring
75 år 23.07. Bjarne Schomburg Andersen, Møllevænget 25, Vegger, 9240 Nibe.
75 år 12.08. Finn E. Bennedbæk-Jensen, Sidevænget 6, Bonderup, 9690 Fjerritslev.
75 år 18.09. Jens Johnsen Jørgensen, Bellisvej 18, 9440 Aabybro.
60 år 23.08. Benny Løgsted Kristensen, Kornvej 5, 7700 Thisted.
50 år 08.09. Anders Olesen Lyhne, Rosenlundsgade 5, 01, 9000 Aalborg.
40 år 06.09. Ulrik Pindborg Grøn, Valmuevej 2 B, 9670 Løgstør.

AFDELING ØSTJYLLAND.
70 år 07.09. Elmer Nørskove Mikkelsen, Buskhedevej 28, Kragelund, 8600 Silkeborg.
60 år 09.08. Jens Gynter Jeppesen, Storegade 24, 8950 Ørsted.
50 år 18.07. Brian Viggo Jensen, Alfred Mørchsvej 4, 9293 Kongerslev.

MIDT – VEST AFD.
80 år 17.08. Frederik Mousing, Heimdalsparken 1, 2.th., 7500 Holstebro.
70 år 29.07. Børge Jensen, Stadionvej 77, Høgild, 7470 Karup J.
60 år 25.07. Kurt Grønbæk, Torneåvej 2, 7430 Ikast.
60 år 27.09. Kurt Møldrup Madsen, Sunds Hovedgade 40, 7551 Sunds.
50 år 15.07. Kim Brødsgaard, Risvænget 37, Frederiks, 7470 Karup J.

AFDELING SYD
75 år 20.08. Jens Chr. Hansen, Kongeaavænget 4, Sædding N, 6710 Esbjerg V.
75 år 24.09. John Fritze Sillasen, Nørregade 86, 6700 Esbjerg.
60 år 23.07. Jens Ove Toftegård, Brøndstrupvej 15, Uggerslev, 5450 Otterup.
60 år 30.08. Jan Erik Hansen, Heliosvænget 54, Dalum, 5250 Odense SV.
60 år 23.09. Peter Chr. M. Knudsen, Hedevej 40, Tåstrup Sig, 6800 Varde.
60 år 27.09. Arne Michaelsen, Ærøgade 8, 5000 Odense C.
40 år 16.08. Claus Tarbensen Møller, Stengærdet 80, 6705 Esbjerg Ø.

AFDELING SJÆLLAND.
90 år 05.09. Helge Hansen, Allégade 2 B 01, st., 4600 Køge.
75 år 20.08. Jon Chr. Jensen, Hans Påskesvej 16, 3070 Snekkersten.
75 år 16.09. Jørgen Rasmussen, Kastanievangen 15, 4622 Havdrup.
70 år 08.07. Poul Erik D. Andersen, Humlevænget 1, 4220 Korsør.
70 år 25.07 Finn Alfred Larsen, Peder Madsensvej 18, 3390 Hundested.
60 år 06.07. Kim Sørensen, Klirevænget 7 B, 2880 Bagsværd.
60 år 15.07. Benny Lindquist, Skottegården 29, st.th., 2770 Kastrup.
60 år 29.07. Kim Wolfram, Forsvarsvej 11, 2860 Søborg.
60 år 13.08. Erik Saust Jensen, Mølledalen 15, 3140 Ålsgårde.
60 år 17.08. Carsten S. Jørgensen, Østergade 17, 4340 Tølløse.
60 år 29.08. Bjarne Johansen, Hestehøje 21, 4400 Kalundborg.
60 år 01.09. Niels Bogh, Rørkær 14, Smørumnedre, 2765 Smørum.
60 år 27.09. Erling Reinholdt Bojsen, Holmemarksvej 5, Sengeløse, 2630 Taastrup.
60 år 23.09. Svend V. Hansen, Sneslevvej 21, 4250 Fuglebjerg.
50 år 05.08. Allan Jensen, Guldagervej 1 A, 4640 Faxe.

LOLLAND FALSTER AFD.
60 år 29.07. Poul-Henning Nielsen, Rosenvænget 36, 4880 Nysted.

BORNHOLM AFD.
Ingen

Tema i næste udgave · DFF nr. 4-2019
 SIKKERHED, ARBEJDSMILJØ
 OG UDDANNELSEX 
Vi sætter fokus på sikkerhed og uddannelse, samt de steder der bru-
ges tilbyder uddannelse dækkende områder i vores branche. Ligele-
des 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 entre-
prenører, indenfor branchen.

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

DEADLINE ER DEN 28. AUGUST 2019.
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GSV Materialeudlejning A/S

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

Ny app gør det   
lejende let at være
kunde hos os
Det er vigtigt for GSV at opretholde og optimere serviceniveauet 

overfor vores kunder. Derfor har vi udviklet en ny app, hvor du 

nemt kan bestille og afmelde materiel 24 timer i døgnet. Du får 

også GPS funktion, så du kan se hvor dit materiel befinder sig. 

Dette er blot nogle af de mange funktioner. 

Som kunde hos GSV kan du downloade app’en her:


