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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.

Fra den 1. oktober 2019 er medlemmer af Akademi-
kernes A-kasse dækket af en ny sundhedsforsikring 
ved navn AKA Sundhed. A-kassen har indgået en 
yderst fordelagtig aftale om sundhedsforsikringen. 

Ordningen betyder helt konkret, at medlemmer i tilfælde af 
ledighed vil kunne gøre brug af forsikringen via Dansk Sund-
hedssikring i det første år af ledigheden.

”For at introducere ordningen på en ordentlig måde får 
medlemmerne de første tre måneder gratis, og du vil som 
ledig allerede kunne gøre brug af forsikringen fra 1. oktober 
2019,” forklarer administrerende direktør Villy Dyhr.

Fra 1. januar 2020 betaler medlemmerne 20 kroner i kvartalet 
eller 6,66 kroner om måneden for ordningen, hvilket er en 
meget lav pris for dækning af undersøgelser og behandling. 
Beløbet bliver opkrævet sammen med kontingentet, og man 
kan til enhver tid afmelde sig sundhedsforsikringen. Ledig-
heden i Dansk Formands Forening er fortsat lav.

Vi har netop afsluttet Have og Landsskabsmessen i Slagelse 
– se artikel i bladet. Det var en velbesøgt messe, og Dansk 
Formands Forening vil gerne gennem disse linjer sige tak til 
alle dem, der besøgte standen på Strøget, og det var man-
ge. Vi havde samlet set, en flot og velbesøgt stand på HL 19.

Husk endvidere erhvervskonferencen AJOUR 2019 i Odense. 
Ajour er maskinmestrenes årlige erhvervskonference med 
fokus på Management and Technology. Hvert år i november 
samles mere end 1500 deltagere og 150 udstillere i Odense 
Kongres Center for at hente ny viden og inspiration. Tekniske 
ledere, rådgivere og specialister møder hinanden for at dele 
viden, knytte nye kontakter og udbygge deres netværk. Kon-
ferencen byder på en række markante oplægsholdere, som 
præsenterer nye tanker, visioner og tekniske landvindinger. 

Et af temaerne er blandt andet fremtidens energi. Se annon-
cen i Formandsbladet, eller se hele det spændende pro-
gram på www.ajour2019.dk

KIM BØJE MADSEN
Landsformand

NY SUNDHEDS FORSIKRING
FOR LEDIGE
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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 Af-
deling Østjylland, Keld Dahl Sjællands 
Afdeling samt Otto Pedersen fra Afde-
ling Syd, i stedet deltog Palle Broder-
sen fra afdeling Syd.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var in-
gen kommentarer. Dagsorden blev 
godkendt.

Der var ingen kommentarer til refera-
tet fra bestyrelsesmødet den 15. Febru-
ar 2019. Referatet betragtes som god-
kendt.

2.0
Faglige sager
Der har været et par lønaftaler, der er 
blevet underskrevet. Herunder lokal af-
tale vedrørende valget i nogle kommu-
ner.

Vi har haft en dialog med en jysk kom-
mune vedr. valg af tillidsmand. 

Der er kommet en henvendelse om 
Mester-assisten overenskomsten under 
Forsyningen i Aarhus. Det går bl.a. på 
opsigelse af kutymer. Dansk Metal fører 
sagen.

Så har vi haft en mindre sag i en jysk 
kommune. Et af vores medlemmer blev 
ikke behandlet korrekt i forbindelse med 
sin afskedigelse, hvilket de kom til at 
bøde alvorligt for. 

Kim har været til de resterende årsmø-
der i afdelingerne. De gik alle meget 
godt.

Kim ville gerne fremhæve Østjyllands 
Afdeling for deres arrangement i Regn-
skoven, som blev afviklet sammen med 
årsmødet. Det var en særdeles god op-
levelse.

Kim synes, det er en god idé at lave et 
arrangement, der kan kobles på årsmø-
det, således medlemmerne føler, de får 
noget ud af at komme til årsmøde i DFF. 

Kim har været med Niels Henriksen i 
Kolding, hvor han var blevet inviteret ned 
for at skrive lidt om et firmas ide om at 
uddanne nogle af deres medarbejdere 
til formænd. Kim greb chansen og tog 
med derned for at gøre lidt reklame for 
DFF. Det var et formands-aspirant-kursus 
forløb, hvor firmaet har udvalgt 12 med-
arbejdere. Kim synes, at det firmaet har 
lavet, er rigtigt godt. Aspiranterne har 
alle en mentor, som de arbejder tæt sam-
men med, det kan være en ingeniør eller 
en formand. De skal efterfølgende delta-
ge i et decideret formands-uddannelses 
forløb. Vi håber, at andre firmaer kan 
lære lidt af dette tiltag.

Palle Frederiksen, tidligere afdelings-
formand på Fyn, er begyndt som under-
viser på AMU i Odense. Han afvikler kur-
ser for sjakbajser og formænd. Vi håber 
at kunne indlede et samarbejde med 
AMU Fyn. Kim oplyste, at han skulle mø-
des med AMU centret senere.

Kim oplyste, at lønstatistik kortene 
var kommet retur. Kim udleverede løn-
statistik for 2018. Det var meget nedslå-
ende, at der kommer så få skemaer re-
tur. Statistikken kan rekvireres ved 
henvendelse til kontoret i DFF.

Der var en dialog om vores juridiske 
samarbejde med FH. Vi blev enige om at 
afvente situationen, til efter vi eventuelt 
har taget hul på vores sekretariat-samar-
bejde med HI og DOBL i Solrød. 

Så har Lars og Kim været til møde i HI 
sammen med DOBL. Bestyrelsen gen-
nemgik et oplæg til fordelingsnøgle til 
udgifterne til det nye sekretariat. Alle 
var enige om, at det så meget fornuf-
tigt ud. Kim mener, vi får en ikke ubety-
delig, besparelse, når vi kommer videre 
i processen. Bestyrelsen var enig om, 
at vi skal have en skriftlig aftale på 
plads, inden vi evt. opsiger vores nu-
værende lokaler.

2.2
Vi begynder nu med at planlægge de 
næste kommunale forhandlinger i den 
nye hovedorganisation FH. Der bliver 
indkaldt til møder i nærmeste fremtid. I 
kartellet er Vibeke Bredsdorff fra Gen-
tofte Kommunalforening blevet valgt til 
ny formand.

3.0
Fra Forhandlingsfællesskabet har vi 
modtaget akut opgørelse, som blev 
gennemgået. På repræsentantskabs-
mødet blev Kim valgt til revisor sam-
men med en Hanne Thomsen. 

3.1
Kim har modtaget et skriv fra FH, at vi 
nu er blevet tilknyttet Bente Sorgenfrey 
som kontaktperson i den nye Hovedor-
ganisation. 

Lars deltager i det nye Lederforum, 
som han gav et referat fra. Han oplyste 
lidt om oplæg til opfyldelse af ver-
densmål fra FH, ligesom Lederforum har 
fået foretræde for ministeren for offent-
lig innovation. Det er meget spænden-
de, og der er gode muligheder for at 
samarbejde med en del andre organisa-
tioner.

3.2
Om samarbejdet i regionerne er der 
ikke noget nyt.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 22. juni 2019
på Hovedkontoret, Eliasgade 10, 2300 København S.
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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 
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i din virksomhed. 

www.scantruck.dk

SÆT GANG I VÆKSTMOTOREN
Kontakt os og lad os 

regne lidt på det …

3.3
FR. Fællesrepræsentationen. Vi har 
haft møde i FR den 9. april hos DFF. Vi 
talte en del om samarbejdet, som vi er 
ved at tage hul på. Næste møde er af-
talt til 20. august. Her skal vi præsente-
res for den nye formand i MMF, Lars 
Kristian Have Hansen.

3.4.
Vores arbejdsløshed er stadig lav, 6 
medlemmer, ca. 0,8 %, og det er et fint 
lavt tal. Der er stadig stor efterspørgsel 
på formænd.

Den 4. januar 2019 blev Thomas Dam-
kjær Petersen (IDA) valgt som ny formand 
a-kassen, mens Sara Vergo (Djøf) og Rik-
ke Løvig Simonsen (Pharma Danmark) 
blev henholdsvis 1. og 2. næstformand.

Der er ligeledes blevet ansat en ny di-
rektør. A-kassen har valgt Villy Dyhr, 
som er tidligere forbundssekretær i HK.

3.5
Gennemgang af budgettet i maj 2019. 
Annonce-indtægterne går fint. Bud-
gettet blev taget til efterretning.

4.1
Vi har investeret i nyt edb til kontor og 
landsformand. 

Næste blad, nr. 3 er klar til udsendel-
se, med temaet: Have & Landskab / 
grønne områder. Til blad nr. 4 2019, har 
vi temaet Sikkerhed / arbejdsmiljø / ud-
dannelse. Dette er vi godt i gang med.

Lars Hansen administrerer hjemmesi-
den. 

5.1
Emner til kommende møder / kurser
Have & Landskabsmessen i Slagelse 
den 28. 29. 30. august 2019. Kommunalt 
kursus i uge 41 den 9.-10. oktober 2019. 

5.2
Landsrådsmøde 2020 er ikke fastsat 
endnu. Kim vil indhente priser. 

5.3
Næste Bestyrelsesmøde i DFF er den 
25. oktober kl. 15. 00, hvor vi mødes til 
kaffe og efterfølgende møde. Samt 
bestyrelsesmøde den 6.-7. december.

Eventuelt
Ingen kommentarer.

Referent Kim Bøje Madsen
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Den sønderjyske entreprenørvirksomhed uddanner 
håndplukkede medarbejdere som formandsaspiran-
ter

AF NIELS HENRIKSEN

Udsigten til mangel på dygtige formænd i entreprenørbran-
chen har været synlig i horisonten i flere år. Nu inviterer entre-
prenørvirksomheden Arkil som den første i Danmark hånd-
plukkede medarbejdere til at få en uddannelse som 
formandsaspirant. Dermed opfostrer virksomheden selv sine 
mellemledere og sikrer samtidig Arkils værdier og kultur på 
byggepladsen.

Et hold på 12 potentielle formænd tog i foråret hul på det 
første uddannelsesforløb, som strækker sig over fem moduler 
og afsluttes til marts 2020.

– Vi havde egentlig tumlet med planerne i flere år, og med 
udsigten til at kvalificeret arbejdskraft også på formandsniveau 
kan blive en udfordring sammenholdt med, at nogle af vores 
nuværende formænd nærmer sig pensionsalderen, fik vi sam-
mensat en målrettet uddannelse. Med de fem moduler klæder 

vi vores dygtige medarbejdere på til at påtage sig opgaven og 
ansvaret med at stå i spidsen for vores hold ude på byggeplad-
serne, forklarer HR-chef hos Arkil, Helle Juhl.

Udvælgelsen
Udvælgelsen af aspiranterne sker typisk ved, at de lokale af-
delingschefer i samarbejde med formændene udpeger de 
medarbejdere, som viser potentiale til på sigt at blive for-
mænd. Hvis medarbejderne selv har lyst, gennemgår de en 
mere minutiøs udvælgelse, hvor de bl.a. bliver spurgt, om 
jobbet som formand nu også passer til dem. Dels i forhold til 
de faglige kvalifikationer, men i høj grad også i forhold til de 
menneskelige egenskaber, der skal til for at lede en medar-
bejdergruppe i en moderne, landsdækkende entreprenør-
virksomhed.

– En moderne formand skal jo ikke kun vide, hvordan man 
styrer en gravemaskine. Hans faglighed rækker langt videre. 
Han skal have forståelse og interesse for fagets stigende digita-
le løsninger. Han skal have flair for planlægning og den admini-
stration, der følger med bl.a. i form af øget dokumentation, og 
så skal han selvfølgelig have lyst og evne til at lede og inspirere 
holdet, så det fungerer og præsterer bedst muligt, påpeger 
Helle Juhl.

– Ikke mindst ledelsesdelen er enormt vigtig for os, for den 
rigtige formand er med til at fastholde de dygtigste medarbej-
dere på holdet. For os er de særdeles vigtige, fordi de er med 
til at sikre, at Arkil kan vedblive at fastholde en position blandt 
de bedste entreprenørvirksomheder i Danmark.

Egne formænd
– For os er det også vigtigt at uddanne vores egne formænd. 
Ved mangel på kvalificeret arbejdskraft også på formandsni-
veau ville vi som vores kolleger være tvunget til at søge på 
jobmarkedet, men når vi får medarbejdere udefra, risikerer vi, 
at de værdier og den kultur, som vi værner om hos Arkil, går 
tabt. Når vi til gengæld uddanner vores egne formænd, be-
varer vi kulturen og værdierne, gør HR-chefen opmærksom 
på.

– Vi tror på dem, som afdelingsledere og formænd spotter 
på byggepladsen. De får en mentor, som i mange tilfælde vil 
være deres egen formand. Han skal hjælpe og støtte aspiran-
ten i den videre udvikling, hvor der løbende bliver lagt flere og 
flere typiske formandsopgaver over på aspirantens skuldre. Vi 
håber naturligvis på, at de 12, vi i første omgang har udvalgt, 
også gennemfører uddannelsen, men vi er også sådan indstil-
let, at hvis en deltager skulle erkende, at formandsjobbet alli-
gevel ikke er noget for ham, så er det tilladt at springe fra under 
forløbet. Det er jo også en vigtig erkendelse og vil derfor ikke 
få ansættelsesmæssige konsekvenser. Det vil ikke ske, fastslår 
Helle Juhl.

– For os er det også vigtigt at uddanne vores egne formænd, 
understreger HR-chef hos entreprenørvirksomheden Arkil.

RETTIDIG OMHU 
SIKRER ARKIL NYE, 
DYGTIGE FORMÆND
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Se mere på loxam.dk

Uddannelse og udvikling
Uddannelse og udvikling er en del af Arkils DNA. Entrepre-
nørvirksomheden har altid vægtet uddannelse af lærlinge 
højt, fordi de som fødekæde er med til at sikre en veluddan-
net og stabil medarbejderstab. For dem, der gerne vil mere, 
er den nye formandsaspirantuddannelse en oplagt chance 
for at udvikle sig. Men muligheden for udvikling stopper ikke 
der, for formændene i Arkil er også løbende på uddannelse 
for at supplere deres kompetencer, mens andre vælger at 
bruge deres uddannelser som springbræt til en videregåen-

de uddannelse som eksempelvis konstruktør eller ingeniør.
Begrebet rettidig omhu tillægges tit den nu afdøde skibsre-
der Mærsk Mc-Kinney Møller, men hos entreprenørvirksom-
heden Arkil betyder rettidig omhu nu også, at virksomheden 
kan være med til at sikre sig selv den nødvendige, kompeten-
te arbejdskraft i et marked, hvor strandhugst ellers er daglig-
dagen.

– Det er da også vores ambition, at der fremadrettet skal be-
gynde minimum ét hold på uddannelsen for formandsaspiran-
ter hver år, siger Helle Juhl.
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Arkil har lagt uddannelsen i hænderne på firmaet 
Majcom, der bl.a. tilbyder kurser og udviklingsforløb 
i eksempelvis ledelse

AF NIELS HENRIKSEN

Igennem fem moduler har 12 håndplukkede medarbejdere 
hos entreprenørvirksomheden Arkil indløst billet til en rejse, 
der skal føre dem til en helt ny arbejdsmæssig tilværelse som 
formænd. Guide på rejsen er Arent Michael Jensen, der dri-
ver firmaet Majcom, som bl. a. tilbyder kurser i ledelse og ud-
vikling.

– Men inden vi overhovedet begyndte på uddannelsen, hav-
de vi indlagt en minutiøs test af aspiranterne, hvor ikke mindst 
deres robusthed blev sat på prøve. Der er ingen tvivl om, at det 
kræver robusthed og en særdeles stærk psyke at arbejde som 
formand for et hold af medarbejdere, hvor det er afgørende, at 
alle føler sig motiveret og værdsat, og hvor alle arbejder i sam-
me retning, påpeger Arent Michael Jensen, der brugte et halv-
dags introforløb på yderligere at understrege forventningerne 
til både aspiranter og mentorer. Blandt i forhold til opfølgning, 
som er et afgørende punkt på dagsordenen, når aspiranterne 
mødes.

– Hvad er der sket siden sidst, bliver aspiranterne spurgt om. 
På den måde sikrer vi, at de tager stilling, og at både de og de-

FEM TRIN
FRA MEDARBEJDER
TIL FORMAND

res mentorer tager sparringen og rådgivningen alvorligt, siger 
uddannelseslederen.

De fem moduler
Overskriften på de fem moduler er; ”Dit leder-DNA”, ”Ad-
færd og værdier – din gennemslagskraft”. Herunder både 
egne og Arkils værdier. ”Få styr på din tid”, herunder overblik 
og motivation. ”Konflikthåndtering”, herunder forebyggelse 
af konflikter, bl.a. mellem etnisk danske medarbejdere og et 
stigende antal udlændinge i medarbejderstaben. Og ”Afslut-
ning”, hvor aspiranterne hver især opsummerer, hvad de per-
sonligt og fagligt har fået ud af uddannelsen.

– Uddannelsen retter sig ikke direkte mod aspirantens fagli-
ge kompetencer. De er i orden og bliver suppleret hen ad ve-
jen. Vi fokuserer mere på de kompetencer, som aspiranten har 
som menneske, og hvordan vi får de kompetencer bragt i spil i 
forhold til de medarbejdere, han skal stå i spidsen for. Dels ved 
at inspirere og motivere, og dels ved at håndtere de konflikter, 
der kan opstå på holdet. 

Administrere tiden
– For Arkil er det også vigtigt, at den nye formand lærer at ad-
ministrere sin egen tid, således at han som leder ikke løber 
sur i jobbet. Det er selvfølgelig afgørende, at han brænder 
for jobbet, men det er ikke i nogens interesse, at han bræn-
der ud. Derfor lærer vi ham at blive god til at administrere ti-
den og bruge den konstruktivt, forklarer Arent Michael Jen-
sen, der under forløbet får assistance af en række af Arkils 
egne ledende medarbejdere, som vil fylde det mere faglige 
stof på aspiranterne.

– Endelig er det vigtigt, at aspiranterne er aktive i forskellige 
netværksgrupper, som vi opretter. Her kan aspiranterne lære 
hinanden og om hinandens arbejde, og dermed tilegne sig 
nyttig erfaring, påpeger uddannelseslederen.

Arent Michael Jensen er med til at klæde aspiranterne på til at 
blive formænd i entreprenørvirksomheden Arkil.
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HYGGE SOM
31-årige Jesper Myllerup og 25-årige Nikolaj Folk-
mann er blandt de 12 håndplukkede på Arkils første 
uddannelse for formandsaspiranter

AF NIELS HENRIKSEN

Umiddelbart har 31-årige Jesper Myllerup og 25-årige Nikolaj 
Folkmann ikke meget til fælles. Jesper Myllerup er selvlært 
brolægger, mens Nikolaj Folkmann er uddannet landmand. 
Men her hører forskellighederne så også op, for de er begge 
ansat i entreprenørvirksomheden Arkil, og de er begge blevet 

håndplukket til at deltage i Arkils første uddannelseshold for 
formandsaspiranter. Formandsbladet mødte dem på det andet 
af i alt fem moduler, som blev afviklet på Scandic Hotel i Kolding.

Selvlært brolægger
– Jeg begyndte allerede at arbejde som selvlært brolægger, 
da jeg var 16 år. Siden kom jeg til at kende Dennis Schødt Pe-
dersen, der er formand hos Arkil i Anlæg Aarhus. En dag ringe-
de Dennis og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme til Ar-
kil og arbejde, fortæller Jesper Myllerup, der har arbejdet hos 
den landsdækkende entreprenørvirksomhed i halvandet år.

– Dennis kendte jo godt mit potentiale fra tidligere, og han 
mente, at jeg ville være et godt bud på at deltage på Arkils for-

Jesper Myllerup
er selvlært brolægger.
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MOTIVATOR

Nikolaj Folkmann
er uddannet landmand.

mandsaspirantuddannelse. Og jeg har da også allerede fået fle-
re og flere ledelsesopgaver. Eksempelvis står jeg i dag for et 
projekt på lystbådehavnen i Aarhus, siger Jesper Myllerup, der 
som leder lægger afgørende vægt på at skabe hygge på holdet.

– Jeg tror på, at hvis vi som hold kan hygge os sammen, så 
præsterer vi også bedre. Hvis vi har det hyggeligt, vil den enkel-
te være mere motiveret for at tage et medansvar, siger han.

Udlært landmand
Og den holdning deler han med Nikolaj Folkmann, der mil-
dest talt er gået en omvej for at blive en potentiel formand 
hos Arkil.

– Jeg er oprindeligt udlært landmand og var egentlig i gang 

med at tage en lederuddannelse indenfor landbruget, da jeg 
fik mulighed for at blive ansat hos Arkil, hvor jeg nu har været i 
tre år. På en måde kommer det ikke som den store overraskel-
se, at Arkil mener, at jeg på sigt kan blive formand i virksomhe-
den. For mig ligger det helt naturligt at påtage mig lederrollen 
og tage ansvar. Derfor har jeg også hele tiden haft en ambiti-
on om at blive leder og komme til at arbejde endnu mere 
med mennesker, siger Nikolaj Folkmann, som også er over-
bevist om, at jo mere hygge og fællesskab, han kan skabe på 
sit hold, jo bedre præsterer holdet.

Formandsbladet vil følge de to aspiranter på deres rejse indtil 
afslutningen i marts 2020.
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Arealerne har ikke været flottere, servicen har aldrig 
været bedre, og madkonceptet virkede i Slagelse

AF NIELS HENRIKSEN

10.658 videbegærlige fagfolk lagde i løbet af tre augustdage 
vejen forbi de rekordstore udstillingsarealer, hvor de ifølge 
Have & Landskabs bestyrelsesformand, adjungeret professor 
Palle Kristoffersen, fik en veltilrettelagt faglig oplevelse med 
en dybde og bredde som aldrig før.

– Arealerne har ikke været flottere, servicen har aldrig været 
bedre, og madkonceptet virkede, så de besøgende rent faktisk 
kunne få mad ude på arealerne, når de var sultne, og hurtigt fort-
sætte deres tur. Desuden er Parken blevet tæt på perfekt med 
sin udvidelse af både stisystem og standfacaderne, og vi lukke-
de fredag i fuld sol med gæster helt indtil slutfløjtet, så alt i alt må 
jeg bare konkludere, at det har været den bedste Have & Land-
skab nogensinde, understreger en tilfreds Palle Kristoffersen.

Fagligt Forum i topform
Også Fagligt Forum har med 826 besøgende trukket fulde 

BEDSTE HAVE & LAND-
SKAB NOGENSINDE

huse, og det var tydeligt, at konceptet havde skiftet gear i år, 
mener Palle Kristoffersen.

– Det er en voldsom stor andel af gæsterne, som har valgt at 
bruge udstillingen som gratis efteruddannelse. Men vi har jo 
også sprængt rammerne for Fagligt Forum, når internationale 
kapaciteter som Nigel Dunnett og Rip Tompkins står klar til at 
holde flere grundige workshops for de danske fagfolk. Og jeg 
ser gerne, at vi fortsætter med at udvikle konceptet med disse 
interaktive workshops, siger han.

Landskabsarkitekterne 
HL19’s høje ambitionsniveau gav sig bl.a. udslag i, at land-
skabsarkitekterne for alvor var godt repræsenteret i år.

– Jeg ser repræsentanter fra de mest velrenommerede teg-
nestuer på HL 19, og rent personligt har jeg mødt mange, som 
jeg kender fra tidligere i mine roller på universitetet. Nu tøm-
mer de tegnestuerne og tager kollegerne med, så vi er lykke-
des med at overbevise landskabsarkitekterne om, at det er her, 
de kan få hele den faglige opdatering, de har brug for, mener 
Palle Kristoffersen og tilføjer, at klima, miljø og håndtering af 
regnvand har været nogle af de helt åbenlyse temaer på HL 19.

– Det kunne man eksempelvis se på de fleste af udstillernes 

For første gang havde arrangørerne placeret spisesteder rundt om på udstillingsområdet, og det viste sig at være en rigtig god idé.
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» Kompakt multimaskine på bælter
» Mekanisk PTO-drift af redskaber
» Skånsom mod underlaget

» SMK slagleklipper 140 cm arbejdsbredde
» SMF knuser 120 cm arbejdsbredde
» Egenvægt 600 kg

CRAWLER

KOMPAKT FJERNSTYRET  
REDSKABSBÆRER PÅ BÆLTER

www.bronsgroup.com

Dansk Formands Forening havde som tidligere år også en stand 
på Have & Landskab i Slagelse. Her er landsformand Kim Bøje 
Madsen (th) sammen med næstformand i Afdeling Sjælland Per 
Tofte Johansen.

stande og meget direkte, da tre eldrevne maskiner vandt Ma-
skinleverandørernes Innovationspris, men også når det gælder 
HL19s nye koncept ”Fremtidens byrum”, som satte fokus på 
mulighederne for at genanvende de rest- og spildprodukter, 
som opstår, når der skal fabrikeres produkter til vore byrum.
Nu ser formanden frem mod HL21, hvor han dog har svært 
ved at sætte fingeren på områder, der tydeligvis kræver for-
bedring.

– Jeg synes efterhånden, at Have & Landskab rent fagligt fav-
ner det hele, og mener, at HL19 har været tæt på det optimale.

Arealerne har ikke været flottere, 
servicen har aldrig været bedre, og 
madkonceptet virkede, så de besøgende 
rent faktisk kunne få mad ude på 
arealerne.

PALLE KRISTOFFERSEN,
BESTYRELSESFORMAND · HAVE & LANDSKAB
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DE ELDREVNE 
GJORDE RENT BORD 
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Vi er er et moderne juridisk revisionsbureau med speciale i rekonstruktion.
Vi har bl.a. over 500 selskaber (nye/ældre med god historik

samt danske/udenlandske), som vi kan omdanne til dit formål.

HAR DIN VIRKSOMHED
GÆLD, OG ER PÅ VEJ IMOD
KONKURS?

HAR DIN VIRKSOMHED
”ONDT I ØKONOMIEN”?

Vi har specialiceret os i, at
hjælpe nødlidende selskaber
og personer hvor gælden er
løbet over ende.

Har dit selskab gæld til skat eller 
anden, kan vi afslutte dette og 
hjælpe dig videre. Vi tilbyder rekon
struktion, eller at hjælpe dig af 
med dit selskab og stifter et nyt.
Vi kan tilbyde dig lån eller en
investor via vores samarbejdspart
ner investhelp.dk og vi kan hjælpe 
dig med en bankkonto.

Vi kan hjælpe med finansiering
til køb eller leasing af aktiver mm.
Skylder dine kunder dig penge har 
vi et effektivt inassosystem der har 
en succesrate på 82 pct. Vi har en 
samarbejdspartner der kan hjælpe 
med, at skaffe nye kunder og inve
sterer i promovering og marketing.

Hvis du har et nødlidende selskab
der skylder penge, kan vi “overtage” 
dette og hjælpe dig videre. Vi har 
IVS selskaber til salg, vi kan om
danne til ApS selskaber. Slutteligt 
har vi Danmarks bedste netværk til 
oprettelse af selskaber i udlandet.

Kontakt os på 40705526

Tjek også vores andre ydelser

Juridisk Kontor Cpr ApS
pk@juridiskkontorcph.dk

Juridisk Kontors 
konsulenter har over 
30 års erfaring med at 
sikre insolvente og
nødlidende selskaber 
en frisk start – uden 
gammel gæld og 
forpligtelser.

Med vores effektive 
totalløsning sørger vi 
for, at du undgår alle de 
negative konsekvenser 
ved at sagen ender i 
Skifte retten:

  Selskabet skifter navn, 
adresse, direktør og 
revisor og sælges evt. til 
ny ejer (så konkursen ikke 
belaster dig, din adresse 
og dit gamle firmanavn, 
fx ift. RKI)

   Du fritages for dit 
ledelsesansvar

  Vi tager os af alt: 
retssager, fogedretten, 
fagforeninger, kreditorer, 
SKAT, Skifteret, likvidator, 
kurator etc.

  Aftale om frivillig akkord 
eller gældssanering, hvis 
du skylder penge

  Evt. inddrivelse af gæld 
(No cure, no pay) inddri
velsessucces pct på 83%

  Opstart af nyt, gældfrit 
selskab – fx med det 
gamle firmanavn på den 
gamle adresse

  IVS selskaber til salg 
for kun 6.000 kr, som vi 
omdanner til ApS.

  Leje af direktør til brug 
for hvis du ikke må være 
direktør, eller skylder 
SKAT, skal bruge diverse 
bevilinger mm.

Tre verdensnyheder løb med topplaceringerne, da 
Maskinleverandørernes Innovationspris blev overrakt 
for anden gang nogensinde på HL 19.

AF NIELS HENRIKSEN

Ekspertudvalget havde lagt speciel vægt på miljø (emissioner 
og støj), ergonomi, sikkerhed og funktion (lettere arbejds-
gange), og der er ingen tvivl om, at det blev miljøinnovatio-
nerne, der løb med laurbærene. Alle tre vindere var således 
el-drevne maskiner.

H.A. Fog A/S vandt førstepladsen i Maskinleverandørernes 
Innovationspris med maskinen “Mean Green” – model Majoris 
– som er en miljøvenlig zero turn klippemaskine, der er rent 
el-drevet, meget støjsvag, og produceret i aluminium. Første 
gang, prisen blev uddelt til Have & Landskab ’17, var det også 
H.A. Fog, der vandt – dengang med virksomhedens elektriske 
redskabsbærer Nimos Posi-Trac med el-drevne redskaber.

Lithiumbatterier
Helms TMT-Centeret A/S løb med sølvmedaljen for Robofox 
Electra, Peruzzo, som er en 100 pct. eldrevet og fjernstyret 
slagleklipper, der med sine kraftfulde lithiumbatterier kan 
køre i op til fire timer og samtidig arbejde støjsvagt.

BOBCAT E10e Electric fra Svenningsens Maskinforretning 
A/S nappede tredjepladsen for endnu en 100 pct. eldrevet ma-
skine, som er meget anvendelig og handy, og endda også er 
velegnet til indendørs brug. Maskinen har samme – eller større 
– kraft end den tilsvarende E10z diesel-maskine.
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ANLÆGSGARTNERE 
SATTE FOKUS PÅ

ARBEJDSULYKKER
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Hver tredje arbejdsulykke på en byggeplads skyldes typisk, 
at medarbejderne snubler over rod og materiel.

AF NIELS HENRIKSEN

På HL 19 kunne gæsterne prøve snublebane på Danske Anlægsgartneres 
stand, så de på egen krop kunne mærke udfordringerne.

Arbejdsulykker lyder som noget voldsomt, der pludselig sker med store ma-
skiner og megen dramatik. Men i virkeligheden er det ganske almindelige situa-
tioner, hvor man vælter over sten, materiel, snore eller andet, fordi der ligger rod.

Forhindringsbane
Danske Anlægsgartneres havde etableret en slags forhindringsbane som 
udfordrede gæsterne i en række af de situationer, som hyppigt opstår un-
der arbejdet, hvis man ikke er opmærksom.

Snublebanen var naturligvis lavet for at få mere fokus og mere dialog om 
snubleulykker, der tit bliver glemt, når talen falder på arbejdsmiljø.

Men mange ulykker kan derfor undgås ved at holde bedre orden på pladsen. 
Andre handler om at bryde den dårlig vane, når man f. eks. hopper ned fra ma-
skiner i stedet for at bruge trinene. Alle ved godt, hvad der skal til, men vi skal bli-
ve bedre til at huske hinanden på det.

ARBEJDSULYKKER
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FORMÆND FÅR 
HJÆLP TIL AT 
SKIFTE SPOR
Nedslidte eller sygdomsramte medarbejdere kan 
med støtte få en ny værdiskabende jobfunktion.

AF NIELS HENRIKSEN

Med 100 mio. kr. i ryggen er det nu muligt for virksomheder 
indenfor bl.a. bygge og anlæg at beholde medarbejdere, 
som enten er nedslidte efter mange års hårdt fysisk arbejde 
eller som er sygdomsramte og derfor ikke længere kan passe 
deres normale arbejde. Sporskifteordningen hedder tiltaget, 
hvor bl.a. AMU Fyn kan hjælpe med at beholde det grå guld 
og en enestående kompetence i virksomheden.

Sporskifteordningen løber over fire år, og virksomheden kan 
få et kontant tilskud på 120.000 kr. pr. medarbejder. Tilskuddet 
går typisk til efteruddannelse eller opkvalificering til en ny, vær-
diskabende jobfunktion.

Dilemma
– Mange virksomheder indenfor bygge og anlæg vil komme 
i et dilemma, hvis en nøglemedarbejder ikke længere kan 
klare sit arbejde og derfor i værste fald står overfor en af-
skedigelse, før den pågældende kan gå på pension. Situati-
onen vil være vanskelig for både virksomhed og medarbej-
der. Virksomheden risikerer at miste uundværlig viden og 
erfaring, og medarbejdere vil miste deres eksistensgrund-
lag, påpeger uddannelseskonsulent hos AMU Fyn, Ole Inge-
mann Nielsen, og faglærer indenfor Bygge og Anlæg, Palle 
Frederiksen, der selv er udlært indenfor branchen og samti-
dig har været afdelingsformand for Dansk Formands For-
ening i den nu nedlagte Fyns Afdeling. Palle Frederiksen har 
en utrolig bred kompetence og har været beskæftiget med 
en lang række formandsjobs i både ind- og udland.

Værdiskabende jobfunktion
Formålet med sporskifteordningen er at bidrage til, at ansat-
te, som på grund af eksempelvis nedslidning, har svært ved at 
klare deres nuværende job og nu kan få en ny værdiskabende 
jobfunktion i virksomheden eller i en anden virksomhed.

– Det kunne være en medarbejder med en kloakrørlægger- 
eller anlægsstruktøruddannelse i bagagen, som ønskes opkvali-
ficeret med en kloakmestereksamen. Dermed kan den pågæl-
dende indgå som fagligt ansvarlig i virksomheden. Det kunne 
også være, at medarbejderen kan indgå som mentor for nye eller 
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kommende formænd, siger Ole Ingemann Nielsen og Palle Fre-
deriksen. Virksomhederne tildeles tilskud på vegne af den en-
kelte medarbejder men kan også omfatte flere medarbejdere.

Sporskiftepakke
– Men inden virksomhederne søger, skal de planlægge og 
forberede en sporskiftepakke, der primært skal bestå af del-
tagelse i kortere erhvervsrettede efteruddannelsestilbud, 

som f. eks. egnede AMU-kurser. Her kan vi hos AMU Fyn 
hjælpe på vej med at skabe overblik over relevante AMU-mål, 
der hører under sporskifteordningen. 

Aktiviteterne i sporskifterpakken må samlet vare maksimalt 
otte uger men kan spredes ud på op til seks måneder. Det er 
muligt at få lønkompensation for den tid, medarbejderen er på 
efteruddannelse, og støtte til en sporskiftepakke foregår efter 
først-til-mølle princippet.
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Entreprenørbranchens håndvær-
kere besidder en vifte af faglige 
kompetencer.

AF NIELS HENRIKSEN

Uanset om struktøreleven vælger at 
specialisere sig indenfor anlæg, byg-
ning eller brolægning, vil entreprenør-
branchens håndværker være en oplagt 

STRUKTØR OPLAGT 
SOM NY FORMAND

dannelseskonsulent hos AMU Fyn, Ole 
Ingemann Nielsen. AMU Fyn er et af de 
centre, der uddanner struktører inden-
for både anlæg, bygning og brolæg-
ning.

Struktørarbejde
Anlægsstruktøren arbejder med ter-
ræn og vejopbygning, dog ikke asfalt. 
Han udfører alle former for flisebelæg-
ning og nedgraver el, vand, gas og var-
meledninger samt udfører praktisk klo-
akrørlægning.

Anlægsstruktøren graver ud med 
gravemaskiner og ved svendeprøven 
består han samtidig den praktiske del af 
kloakmestereksamen. Anlægsstruktø-
ren klarer desuden komplicerede beton-
arbejder.

Bygningsstruktøren arbejder med 
alle former for betonkonstruktioner, bro-
er, havne, stalde, kontorer og boligbyg-
geri. Han konstruerer alle former for stø-
beforme i træ og systemforskalling, og 
han armerer med jern. Bygningsstruktø-
ren monterer fabriksstøbte betonele-
menter med byggekran samt udfører 
mindre komplicerede kloak- og belæg-
ningsarbejder.

Brolæggeren arbejder med belæg-
ninger udført fortrinsvis i granit, brosten 
og andre naturmaterialer. Brolæggeren 
arbejder tit med udsmykninger af of-
fentlige pladser både i granit og beton-
fliser.

Uddannelsen
Uanset hvilken retning struktøreleven 
vælger, vil uddannelsen vare fra 3 år og 
6 måneder til 4 år og 3 måneder. Ad-
gangskravet er som til andre hånd-
værksmæssige uddannelser minimum 
ni års skolegang med mindst 02 i dansk 
og matematik. Eller lærlingen kan have 
en uddannelsesaftale med en virksom-
hed. Endelig er det muligt at tage 
struktøruddannelsen som EUX, der 
kombinerer den faglige uddannelse 
med en gymnasial uddannelse. 
EUX-eksamen giver direkte adgang til 
videregående uddannelse. Eleverne 
har mulighed for at vælge udvalgte fag 
på et højere niveau. Hvis eleven ønsker 
at gennemføre anlægsstruktøruddan-
nelsens talentspor, skal han følge an-
lægsteknik på ekspertniveau.
Den udlærte struktør får typisk arbejde 
i en entreprenørvirksomhed eller hos 
en kloakmester, ganske mange bliver 
udpeget som nye formænd eller de 
vælger at få foden under eget bord og 
blive selvstændig.

potentiel ny formand. Struktøren be-
sidder nemlig så meget faglig viden, 
som med fordel kan suppleres med de 
kompetencer, der i øvrigt skal til for at 
bestride et krævende job som for-
mand.

– Struktøruddannelsen har mere end 
25 år på bagen, men desværre er der 
stadig alt for mange, der ikke aner, at 
den meget fine, håndværksmæssige ud-
dannelse overhovedet findes, sukker ud-



 

Ajour2019.dk

Er din målgruppe tekniske ledere, rådgivere og specialister med  
indkøbsansvar? Ajour 2019 er den direkte vej til beslutningstagerne.  
Du bliver en del af branchens årlige konference, hvor du kan møde nye  
kunder – og networke med de eksisterende.

Op mod 1.500 maskinmestre samles for at få viden om den nyeste  
teknologi og skabe nye forretningsrelationer til investeringer i innovative  
produkter og serviceydelser inden for blandt andet grøn omstilling,  
energi- og driftsoptimering.

83 procent af sidste års udstillere anbefaler andre virksomheder at udstille  
på den tilknyttede udstilling til erhvervskonferencen Ajour 2019. 

Book din stand nu hos Lisbeth G. Haastrup på mail lgh@mmf.dk eller  
på tlf. 2267 6131.

2019
28.-29.

NOV.

Den direkte vej til nye kunder

83%
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Sidemandsoplæring kan være guld værd for den nye 
leder på byggepladsen.

AF NIELS HENRIKSEN

At være formand er ikke en uddannelse, man kan læse sig til. 
En formand er en komplekst sammensat leder, der besidder 
en række både faglige og menneskelige kompetencer og er-
faringer, som for manges vedkommende er samlet op gen-

nem det meste af et liv. Derfor er der også behov for, at nye 
kommer til, men netop i kraft af at mange egenskaber kun 
kan tilegnes ved selv at stå i situationen på byggepladsen, er 
det guld værd for nye, potentielle formænd at have en erfa-
ren kollega at læne sig op ad. En mentor.

– Nu er det faktisk muligt for eksempelvis formænd at ud-
danne sig til mentorer. Kurset varer fem dage og retter sig mod 
erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har et 
godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur, 
og så er det endda muligt for virksomheden at søge løntabs-

FORMÆND SOM 
MENTORER

Uddannelseskonsulent Ole Ingemann Nielsen og faglærer Palle Frederiksen.



TEMA  sikkerhed, arbejdsmiljø & uddannelse 23

VI BYGGER FREMTIDENS VEJE
Som formand i Colas har jeg et stort ansvar, mange 
udfordringer og mulighed for at udvikle mig.

colas.dk

godtgørelse, forklarer uddannelseskonsulent hos AMU Fyn, 
Ole Ingemann Nielsen. 

Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens job-
funktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe ny-

Nu er det faktisk muligt for 
eksempelvis formænd at uddanne sig til 
mentorer.

OLE INGEMANN NIELSEN, AMU FYN ansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Det sker ud fra en viden 
om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruk-
tivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om 
menneskers forskelligheder f. eks. sociale, kulturelle og etniske, 
der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan delta-
gerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant 
lokal efteruddannelse.
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Den nordjyske kranvirksomhed er 
Danmarks suverænt største og 
samtidig en af markedslederne 
på verdensplan.

AF NIELS HENRIKSEN

Når de grønne gitterkraner fra BMS He-
avy Cranes A/S med et specialdesignet 
løfteåg klarer løft på op til 800 tons, kan 
man kun måbende se til og udtrykke et 
åndfuldt WOUW. Vildt imponerende. 
Og når der så bag hvert eneste af de 
tunge løft ligger tonsvis af viden, lige så 
meget erfaring, materiel der er i top-
form og ikke mindst metervis af kompli-
cerede beregninger, så kan man kun 
blive endnu mere imponeret.

Den minutiøse og voldsomt detalje-
rede planlægning har bidraget til at 
gøre BMS Gruppen ikke bare til landets 
største kranvirksomhed men også BMS 
Heavy Cranes A/S til en af markedsle-
derne på verdensplan med en samlet 
omsætning på 1,6 mia. danske kroner og 
en medarbejderstab på op mod 1000 
ansatte.

Historien
Men BMS A/S har i den grad også pa-
pirerne i orden. Historien begyndte i 
1953, da BMS (Byggeriets Maskin Stati-
oner A/S) blev grundlagt i København 
som en statsejet virksomhed. To år se-
nere fik BMS sin første kran, en dansk-
bygget 6-ton teleskopkran, og åbnede 
samme år lagre en række steder i lan-
det og dækkede nu hele Danmark.

BMS HEAVY 
CRANES A/S HAR
MUSKLER TIL DE 
TUNGESTE LØFT
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Indbrud på byggepladserne er et kæmpe problem. Vores 
erfaring er, at det ofte kun kræver nogle simple tiltag for at 
forebygge en stor del af det svind, der er i byggebranchen. 
Ingen sikringsløsning kan stå alene og dække alle behov, derfor 
tilpasser vi løsningen til den enkelte kundes behov. 

Om det er DNA mærkning af værktøj eller komplette løsninger 
med byggepladshegn, videoovervågning, alarmsystemer, 

belysning eller securitycontainere til værdifulde varer. Vi kan 
levere isolerede containere med markeds bedste låsesystem, 
ind- og udvendig videokamera, alarmsystem, tågegenerator, 
GPS-tracker m.m.

Vi leverer de bedst ubemandede mobile sikringsløsninger - 
uanset om det er til en dag eller et år, så kan vi levere en 
skræddersyet løsning, der dækker netop jeres behov.

Onsite Safety er ISO 9001 certificeret og medlem af sikkerhedsbranchen

Taastrup Hovedgade 55 • 2630 Taastrup • Tlf. 70 70 73 29 • www.onsite-safety.dk

Sikkerhed og tryghed er 
OnSite Safetys hjertesag

I Aalborg grundlagde entreprenør As-
ger Enggaard kranvirksomheden Kran-
løft i 1971. Virksomheden skiftede se-
nere navn til Kran Ringen, og i 2004 
overtog Enggaard-familien 50 pct. af 
BMS. I 2007 overtog Enggaard resten 
af BMS, og så blev der ellers sat fart i 
udviklingen, som umiddelbart førte til 
etablering af datterselskaber i Sverige, 
Norge og Tyskland. 

Vindmøller
– Vi havde allerede dengang et godt 
samarbejde med vindmølleindustrien, 
og i 2000 etablerede vi Kran Ringen 
Wind sammen med en hollandsk part-
ner, senere blot KR Vind, med speciale i 
transport og opstilling af vindmøller. På 
den måde voksede vi sammen med 
vindmølleindustrien. I 2011 blev KR 
Vind imidlertid solgt til den hollandske 
partner, men der gik ikke lang tid, før vi 

etablerede BMS Heavy Cranes A/S 
som et selvstændigt selskab med fire 
medarbejdere og en enkelt kran, for-
tæller Morten Kammer, der selv har 
været en del af virksomhedens fantasti-
ske udvikling først som projekt- og 
salgschef og i dag som CEO hos BMS 
Heavy Cranes A/S, der praktisk talt er 
lige så stor som BMS A/S, som udlejer 

og udfører løfteopgaver med teleskop-
kraner og andet.

Store og tunge løft
Som navnet antyder er kernekompe-
tencen store og tunge løft. BMS Heavy 
Cranes A/S er fortsat en vigtig og natur-
lig samarbejdspartner for den globale 
vindmølleindustri. Blandt kunderne er 

Vi bliver typisk ikke målt på prisen 
men på vores viden, vores erfaring og 
dermed vores mulighed for tit at løse 
opgaven væsentligt hurtigere og mere 
effektivt end vore konkurrenter.

MORTEN KAMMER, CEO
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de største producenter af vindmøller, 
både til landbaserede vindmølleparker 
og vindmøller til havs. 90 pct. af opga-
verne stammer således fra vindmøllein-
dustrien og generer en omsætning på 
omkring ca. 550 mio. danske kroner.

– Målt på rigtig mange parametre er 
vi i stand til at løse opgaver, som ikke ret 
mange kolleger i hele verden kan påta-
ge sig. Vi bliver typisk ikke målt på prisen 
men på vores viden, vores erfaring og 
dermed vores mulighed for tit at løse 
opgaven væsentligt hurtigere og mere 
effektivt end vore konkurrenter. Med vo-
res kompetencer vil vi prismæssigt alli-
gevel kunne matche konkurrenterne, 
fordi vi kan løse opgaven hurtigere, på-
peger Morten Kammer, der sammen 
med dygtige medarbejdere konstant 
har fingeren på pulsen og derfor ved 
præcist, hvordan vinden blæser i lande i 
det meste af verden.

Politisk bestemt
– Hvis de eksempelvis i Polen får en ny 
regering, der ikke har så meget fokus 
på vindenergi, så ved vi, at vores enga-

gement i landet vil blive reduceret væ-
sentligt, og at vi derfor skal rette blikket 
mod andre lande, hvor interessen for 
vindenergi i øjeblikket er større. Mens 
opgaver indenfor bygge og anlæg ty-
pisk er bestemt af konjunkturer, så er 
håndteringen af vindmøller langt hen 
ad vejen en politisk bestemt opgave, så 
derfor er det afgørende, at vi hele ti-
den er orienteret om, hvad der sker po-
litisk i verden. Blandet andet er det 
derfor også vigtigt, at vi er til stede lo-
kalt med lokale ledelser, der kender 

Vi er så privilegeret, at 
de største vindmølleprodu
center i verden ønsker, at vi 
skal løse opgaven, når de 
leverer møller til store vind
mølleparker.

MORTEN KAMMER, CEO

landet og kulturen, påpeger direktø-
ren, der dog i de fleste tilfælde des-
uden placerer dygtige danske medar-
bejdere, som skal være med til at sikre 
en effektiv kommunikation og, at DNA, 
værdier og det grønne blod, der er op-
bygget i BMS Heavy Cranes A/S , også 
er til stede i datterselskaberne rundt 
om i verden.

– Vi er i øjeblikket i gang med en pro-
ces, hvor vi søger at få de lokale datter-
selskaber til at arbejde endnu mere selv-
stændigt, fordi vi tror på, at det ude i 
verden vil skabe mere ejerskab for BMS 
Heavy Cranes A/S, og fordi vi dermed vil 
komme til at stå endnu bedre i konkur-
rence med vores kolleger.

Komplet organisation
– Vi er så privilegeret, at de største 
vindmølleproducenter i verden ønsker, 
at vi skal løse opgaven, når de leverer 
møller til store vindmølleparker. Derfor 
er det også nødvendigt, at vi har en 
komplet organisation, der matcher for-
ventningerne hos vores store, internati-
onale kunder. Vi har eksempelvis vores 
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egen juridiske afdeling, hvor komplice-
rede kontrakter, aftaler og krav formu-
leres, samtidig med, at vi naturligvis 
sørger for, at alt nødvendig dokumen-
tation er i orden. Sikkerhed er sammen 
med effektivitet et fokusområde, vi al-
drig går på kompromis med, under-
streger Morten Kammer.

– Derfor er det også helt afgørende, 
at vores projektafdeling og vores sikker-
hedsmedarbejdere har 100 pct. styr på 
selv de mindste detaljer, når vogntog på 
50-75 lastbiler triller ind på byggeplad-
sen med vores største kraner. Her er 
kunden i god tid orienteret om de for-
hold, der skal være i orden, for at vi sik-
kert kan stille vores kæmpestore kraner 
op. Det handler blandt andet om infra-
struktur og etablering af en solid bund, 
hvor kranerne skal stå. Alle de krav er 
defineret fra vores side, og når vores si-
temanagere kommer til pladsen, tager 

de bl.a. trykprøver af bundforholdene. 
Selv om BMS A/S og BMS Heavy Cranes 
A/S er selvstændige selskaber arbejder 
de to virksomheder tæt sammen om op-

gaver. BMS Heavy Cranes A/S benytter 
eksempelvis ganske naturligt hydraulik-
kraner fra BMS A/S til brug i opgaver, 
der kræver en ekstra hånd.

BMS I VERDEN
• BMS-koncernen etablerede i 2011 datterselskaber i Sverige, Norge 

og Tyskland.
• I 2014 blev der etableret datterselskab i Polen.
• I 2016 blev der etableret datterselskaber i Storbritannien, Sydafrika 

og USA.
• I 2017 blev der etableret datterselskab i Australien.
• BMS-koncernen er desuden til stede i Rusland som et joint venture 

med et lokalt russisk kranfirma samt i Sydamerika og Spanien.
• I Danmark er BMS-koncernen til stede på 11 adresser med hoved-

sæde i Nørresundby i Nordjylland.
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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

SENIORER HOLDT 
SANKTHANSFEST
Igen i år holdt Seniorklubben DFF, Afdeling Sjælland 
sankthansfest i Hedeland ved Roskilde.

Vi havde et fint vejr – det plejer vi jo, når vi er på tur – og vi havde 
nogle hyggelige timer sammen. Vi var ganske vist ikke så mange, 
men pyt der var en god stemning. Vi havde madpakker med, og de 

blev nydt på naturlegepladsen, hvor der var borde og bænke. Sonja 
og Connie havde bagt kager.

Igen i år havde vi vores legeplads inspektør med. Sidste år var det 
gyngerne, som blev godkendt. I år var rutsjebanen, som skulle 
efterses og afprøves. Den blev godkendt. 

Husk julefrokosten den 27. november.

P.K.V.
Niels



Fristende eller
forstyrrende?

Har du din pension i PFA? Så kan Sundhedslinjen hjælpe dig 

med at få en sundere hverdag, hvor gode digitale vaner går 

hånd i hånd med en god nattesøvn, kost og motion.

Kom i gang med en sundere hverdag 

PFA Sundhedslinje 70 26 99 70 · pfa.dk/sundhverdag

Fristende-forstyrende_210x297mm.indd   1 21/08/2019   12.51
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LOKALNYT

TUR TIL FUR BRYGHUS

Nordjyllands Afdeling arrangerer tur til Fur Bryghus
den 12. oktober 2019. For medlemmer og ledsager.

Opsamling med bus og program for turen: 
Kl. 09.00 Aabybro rutebilstation
Kl. 09.15 Nørresundby, Kvickly Extra
Kl. 09.25 Aalborg, Th. Sauersvej Pendlerplads
Kl. 09.40 Støvring, Shell Tanken
Kl. 12.00 Ankomst til bryghus og rundvisning
Kl. 13.30 Frokost på Bryghuset
Kl. 15.00 Kører vi retur til det nordjyske

EGENBETALING 100 KR. PR. DELTAGER.
SU senest 28. september 2019: 
Simon Pedersen

 tlf. 40 34 65 44 efter kl. 17.00 
 simon@aabynet.dk

SENIORKLUBBEN DFF 
AFDELING SJÆLLAND

Så er det tid til vores årlige julefrokost som i år vil blive 
afholdt onsdag den 27. november 2019 Kl. 13.00 på
Overdrevskroen Roskildevej 513 4100 Ringsted.

• Der vil blive serveret den store juleanretning. 
• Drikkevarer er for egen regning
• Deltagerbetaling ca. Kr. 100,00

Tilmelding senest den 13. november 2019 til 
Lena Knudsen tlf. 30132618 
Bjarne Knudsen tlf. 20252618

60 ÅR

Torsdag den 14. november 
2019 fylder afdelings
formand i Sjællands Afdeling 
og formand i asfaltfirmaet 
Pankas A/S Keld Klausen 
Dahl 60 år.

Keld Klausen Dahl blev valgt til
afdelingsformand den 27. januar 2007 i Korsør på Svenstrupgaard 
Kursuscenter, hvor han afløste Niels Troest.

Keld Klausen Dahl har siden 2007 siddet i hovedbestyrelsen i Dansk 
Formands Forening, og han er altid hjælpsom i foreningen, og vi 
nyder stor gavn af både ham og hans frue ved vores messer og 
arrangementer. 

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

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Landsformand

DFF
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10 · 2300 København S. 

dff@danskformand.dk
www.danskformand.dk

Tlf. 32 96 56 22 
Telefontid:

Mandag-torsdag: kl. 09.00-15.00
fredag: kl. 09.00-12.00 

Arbejdsløshedskassen:
Akademikernes ·  Tlf. 33 95 03 95
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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 
Preben Falk 01.07.19 Bornholm
Mikkel Østergaard 01.07.19 Syd
Dion Hjerrild 01.07.19 Syd
Morten Yding 01.07.19 Østjylland
Ronnie Lübcke 01.08.19 Sjælland
Kenneth Lykke Ohlsø 01.08.19 Sjælland
Allan Hein Larsen 01.08.19 Syd

DØDSFALD
     Afdeling 
Poul Erik H. Villadsen 03.06.19 Lolland-Falster
Hans Nissen Hansen 30.05.19 Syd
Ervin Paag  23.07.19 Syd
Anders Jensen 14.08.19 Østjylland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
75 år 7. november Preben Peter Sørensen, Egholmsvej 10, 9520 Skørping.

60 år 6. november Poul Kristensen, Kærsgård 10, V. Hassing, 9310 Vodskov.

50 år 31. oktober Peter Kenneth Nielsen, Herningvej 115, 9220 Aalborg Øst.

AFDELING ØSTJYLLAND.
70 år 15. november Poul Binder Haurum, Vilhelm Becks Vej 92, 8260 Viby J.

60 år 2. november Niels Andersen, Gl. Krovej 3, Fuglsø, 8420 Knebel.

MIDT – VEST AFD.
70 år 29. oktober Kurt Finderup Nielsen, Teglparken 5, 7500 Holstebro.

60 år 21. november Hans Peter M. Larsen, Peter Bonnensvej 8, 7430 Ikast.

AFDELING SYD
80 år 1. oktober Harry Damgaard, Hans Tausensvej 29, 6100 Haderslev.

80 år 5. oktober Egon Gundertoft Poulsen, Sysselbjergvej 5, 6051 Almind.

80 år 7. oktober Per Steffensen, Jennyvænget 21, Næsby, 5270 Odense N.

60 år 14. oktober  Aksel Boesen Nielsen, Nejsvej 15, 6310 Broager.

60 år 27. oktober Anne Marie Lauridsen, Øster Allé 67, 6600 Vejen.

60 år 27. oktober Erling Brandt, Tuxensvej 8 D, 5700 Svendborg.

60 år 15. november  Hans Axel Rasmussen, Møllevej 49, Moderup, 5471 Søndersø.

50 år 5. november Ole Due-Kristensen, Kobbelgårdsvej 4, 7000 Fredericia.

AFDELING SJÆLLAND.
80 år 27. oktober Ejner Egon Ørum, Vejledalen 58, 3.th., 2635 Ishøj.

60 år 14. november Keld Klausen Dahl, Hammer Bakker 16, 4750 Lundby.

60 år 19. november Alex Brendstrup, Vænget 22, 3630 Jægerspris.

40 år 13. oktober Martin Langballe, Lundbyvej 2, Ønslev, 4863 Eskilstrup.

LOLLAND FALSTER AFD.
Ingen

BORNHOLM AFD.
Ingen

Tema i næste udgave
DFF har til blad nr. 5-2019 valgt temaet:

 KLOAK OG REGNVAND / VANDBYG -X

XNING SAMT ROTTEBEKÆMPELSEX 
Vi sætter fokus på Kloak og regnvand samt vandbygning. Vi vil ligele-
des prøve at sætte fokus på rottebekæmpelsen i Danmark. Herunder 
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 entreprenø-
rer, indenfor branchen.

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

DEADLINE ER DEN 30. OKTOBER 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:


