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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.

DFF FLYTTER ADRESSE

Dansk Formands Forenings bestyrelse har på det 
seneste bestyrelsesmøde sagt ok til planerne om at 
flytte adresse til Solrød Strand. Her har vi oprettet 
et fællessekretariat sammen med Halinspektørfor-
eningen (HI) og Det Offentlige Beredskabs Lands-
forbund (DOBL). Se artiklen inde i bladet.
Dansk Formands Forening har netop afviklet vores kommu-
nale kursus i Svendborg. Der var en meget flot deltagelse til 
kurset i år. Se artiklen i Formandsbladet.

I januar tager vi hul på årsmøderne i DFF’s afdelinger.
Datoerne er som følger:
• Lolland-Falster 1. februar 2020 kl. 10.00
• Sjællands Afdeling. 1. februar 2020 kl. 15.30
• Østjyllands Afdeling 7. marts 2020
• Bornholms Afdeling 12. marts 2020
• Midt-Vest Afdeling 14. marts 2020
• Nordjyllands Afdeling 21. marts 2020
• Afdeling Syd 28. marts 2020

Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at møde os på års-
møderne for at høre om sidste nyt samt gøre jeres indflydel-
se gældende. Det er på den måde, medlemmer kan gøre os 
bedre. Se tidspunkt og sted for dit årsmøde i Formandsbla-
det eller på vores hjemmeside.

Husk erhvervskonferencen AJOUR 2019 i Odense d. 28. – 29. 
november. Ajour er maskinmestrenes årlige erhvervskonfe-
rence med fokus på Management and Technology. Hvert år i 
november samles cirka 1500 deltagere og 150 udstillere i 
Odense Congress Center for at hente ny viden og inspirati-
on. Tekniske ledere, rådgivere og specialister møder hinan-
den for at dele viden, knytte nye kontakter og udbygge de-
res netværk.

Konferencen byder på en række markante oplægsholdere, 
som præsenterer nye tanker, visioner og tekniske landvindin-
ger. Temaerne matcher tidens største globale udfordring: 
Fremtidens energi – suppleret med stærke beretninger fra 
erhvervsfolk og innovative kræfter, som har gennemført de 
mål, de satte sig for.
Se www.ajur2019.dk

Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores 
medlemmer og samarbejdspartnere, en glædelig jul samt et 
godt nytår og på gensyn i det nye år.

KIM BØJE MADSEN
Landsformand

Glædelig jul samt et godt nytår
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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 Afde-
ling Østjylland.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var in-
gen kommentarer. Dagsorden blev 
godkendt. Der var ingen kommentarer 
til referatet fra bestyrelsesmødet den 22. 
juni 2019. Referatet må betragtes som 
godkendt.

2.0
Faglige sager
2.1
Der har været en del vintervagt aftaler 
samt lønaftaler, der alle er blevet un-
derskrevet.

Kim har i øjeblikket en større forhand-
ling i gang i en kommune. Der har været 
lidt uro i kommunen, afdelingschefen er 
blevet opsagt, og da de nu kun er tre 
formænd tilbage, er alle blevet udnævnt 
til afdelingsledere. De har fået nogle fle-
re funktioner. Kim har på deres vegne 
bedt om en lønforhøjelse. Kim afventer 
svar fra kommunen.

Ligeledes har der været forhandlin-
ger i Frederikshavn Kommune, hvor han 
gav et referat fra.

Så har vi haft en dialog med Esbjerg 
og Frederikshavns kommuner vedrøren-
de valg af tillidsmænd. Der er valgt ny til-

lidsmand i Esbjerg og Frederikshavn 
kommuner.

Der er lidt uro om forsyningsvirksom-
hederne i en jysk kommune, især om 
overtidsbetaling m.m. herunder kuty-
mer. Alle organisationer med medlem-
mer på driftslederoverenskomsten har 
været indkaldt til dialogmøde, som var 
meget konstruktivt. Så må vi se, om vi 
kan få indgået en ny lokalaftale. Dansk 
Formands Forening tror desværre ikke, 
det er slut endnu.

Have & Landskabsmesse i Slagelse. 
Kim syntes, at det var den bedste HL, vi 
har deltaget i og takker alle, som har 
hjulpet på messen.

Der kommer stadig udmeldinger, 
men der er også kommet en del nye 
medlemmer. Bestyrelsen blev enig om, 
at afskaffe kontingentfrihed, et kvartal, 
hvis man skaffer et nyt medlem. Ordnin-
gen ophører fra 1. januar 2020.

Bestyrelsen havde en debat, om vi 
skal opsige jura aftalen med FH. Men ef-
ter flere overvejelser, blev bestyrelsen 
enig om at bibeholde det, vi har, indtil vi-
dere.

Kim orienterede fra det kommunale 
kursus i Svendborg, der var ni medlem-
mer med fra Halinspektørerne og der 
var 28 medlemmer fra Dansk Formands 
Forening. Kurset gik helt efter planen, og 
vi har kun fået gode tilbagemeldinger.

V har været til flere møder med HI og 
DOBL.

Der var en livlig debat om Dansk For-
mands Forening fremtidige virke. Bl.a. 
skal vores nye medlemssystem, som skal 
være oppe at køre inden den 10. de-
cember 2019. Det skyldes, at vi gerne vil 
bruge det nye medlemssystem fra start 
af opkrævningsåret.

Gennemgang af vedtægter til det nye 
sekretariat. Der var ingen kommentarer, 
så arbejdet fortsætter.

Vi har opsagt lejemålet på Eliasgade, 
og vi forventer at flytte i december 2019. 
Vi er forpligtet til at betale husleje til og 
med februar 2020, såfremt udlejer ikke 
finder en ny lejer.

2.2
Vi starter nu med at planlægge de næ-
ste kommunale forhandlinger i den nye 
hovedorganisation FH. Der bliver ind-
kaldt til møder i nærmeste fremtid. I 
kartellet har vi valgt Vibeke Bredsdorff 
fra Gentofte kommunalforening til ny 
formand og Henrik Caspersen som 
næstformand.

3.0
Fra Forhandlingsfællesskabet har vi 
modtaget akut opgørelse som blev ta-
get til efterretning. Så har vi modtaget 
et referat fra sidste bestyrelsesmøde i 
Forhandlingsfællesskabet. Her gives 
der udtryk for et krav om, at alle organi-
sationer har økonomi til at skaffe med-
lemmerne godtgørelse i to uger ved 
konflikt.

3.1
Vi har modtaget et skriv fra FH på hvil-
ken person i bestyrelsen, den enkelte 
organisation refererer til.

Vi er blevet tilknyttet Bente Sorgen-
frey. Kim har deltaget i de første møder, 
hvor den nye Hovedorganisation blev 
gennemgået af Bente Sorgenfrei.

Lars Hansen deltager i det nye Leder-
forum, som er meget spændende.

3.2
Vedr. samarbejdet i regionerne. Midt-
Vest, Nordjylland og Lolland-Falsters 
afdeling orienterede om de ture, der 
var afviklet. Afdeling Sjælland måtte 
desværre aflyse to ture på grund af sik-
kerhed på byggepladserne.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 25. oktober 2019 
på Vingsted Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
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3.3 
Vi har haft møde i FR den 20. august 
hos MMF. Vi talte en del om samarbej-
det, vi har taget hul på. Næste møde er 
aftalt til den 16. december hos TDC le-
derforening.

Vi blev præsenteret for den nye for-
mand i MMF, Lars Kristian Have Hansen.

3.4
Kim havde netop modtaget et brev fra 
A-kassen vedrørende valg, som han 
gav et referat fra. Vores arbejdsløshed i 
september er steget lidt. Der er 13 ledi-
ge medlemmer. Det er dog stadig et 
lavt tal.

Der er kommet en sundhedsforsik-
ring. Alle medlemmer er automatisk til-
meldt sundhedsforsikringen. Ønsker 
medlemmet at afmelde den, skal det 
gøres via et link i A-kassen. De første 3 
måneder er det gratis, derefter betaler 
man et lille beløb.

3.5
Gennemgang af vores budget for sep-
tember måned 2019. Budgettet blev ta-
get til efterretning.

Bestyrelsen blev enig om, at lomme-
bøger skal afskaffes fra 2020.

Vi har fremsendt oplæg til budget for 

2020. Hovedkontoret skal lave et nyt 
budget, hvor der er en kontingentstig-
ning på kr. 20,00.

Det nye budget vil blive fremsendt og 
gennemgået på næste bestyrelsesmø-
de i december 2019.

4.1
Bladet
Til blad nr. 5 2019 har vi temaet: Kloak, 
regnvand / vandbygning samt rottebe-
kæmpelse. Dette er vi allerede langt 
med.

Vi har modtaget et nyt look til for-
mandsbladet. Det fik en positiv modta-
gelse i bestyrelsen, og det nye layout 
bliver fra det nye år.

Hjemmesiden
Lars administrere hjemmesiden og føl-
ger op på det der tilgår os. Ligeledes 
ved Kim, at A-kassen og PFA vil sende 
nogle links til os, så det bliver mere 
overskueligt på vores hjemmeside.

5.1
Emner til kommende møder/kurser
Ajour 2019 den 28.-29. november 2019 i 
Odense.

Ejendomsmessen den 22.-23. april 
2020 i Brøndbyhallen.

Kommende årsmøder i 2020
Lolland-Falster 1. februar (formiddag)
Sjælland 1. februar (eftermiddag)
Østjylland 7. marts
Bornholm 12. marts (torsdag)
Midt-Vest 14. marts
Nordjylland 21. marts
Afdeling Syd 28. marts

5.2
Landsrådsmøde 23.-24. oktober 2020 
på Fyn.

Vedtægterne, som Lars og Kim har 
udarbejdet, er udsendt til kommentarer 
og behandling i afdelingerne.

5.3
Næste møder
Bestyrelsesmøde den 7. december 
2019 på Vingsted.
Bestyrelsesmøde er den 18. april 2020.

5.4
Eventuelt
Orientering til afdelingerne omkring 
annoncer til bladet.

Referent Winnie Hansen
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Michael Petersen, Henrik Høy-Caspersen
og Kim Bøje Madsen.
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Ny hjemmeside
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
       Leveringssikkerhed - vores lokale afdelinger står klar

NYT SEKRETARIATSSAMARBEJDE:

FÆLLESSKAB DER 
GIVER OVERSKUD
Halinspektørernes hovedkvarter i Solrød danner ram-
men om et fælles sekretariat for tre organisationer

Bedre bundlinje, bedre medlemsservice og mere rationel ad-
ministration. Sådan lyder argumentet sædvanligvis for at læg-
ge mindre organisationer sammen – alt imens nærværet og 
den faglige identitet går fløjten, og det enkelte medlem føler 
sig som en meget lille kunde i en meget stor butik.

Men hvad nu hvis man kan nå de samme mål uden at sætte 
nærværet og den faglige identitet over styr?

Det kan man, når en gruppe selvstændige organisationer 
vælger at lægge deres administrative funktioner sammen i et 
sekretariatsfællesskab, hvor de trækker på hinandens ressour-
cer og får luft i hverdagen til at være der for medlemmerne – 
uden i øvrigt at opgive navn, suverænitet eller faglig ledelse.

Servicerer 1800 medlemmer
I denne måned realiseres visionen om at skabe en fælles ad-

ministration for Det Offentlige Beredskabs Landsforbund 
(DOBL), Dansk Formands Forening (DFF) og Halinspektørfor-
eningen (HI). Sekretariatet har til huse hos HI i Solrød Strand 
syd for København, og sammenlagt vil det servicere godt 
1800 medlemmer. Oven over de administrative funktioner 
etableres Fællessekretariatet, hvor de faglige kræfter fra de 
tre foreninger samles i én “afdeling”. Det vil give et fagligt løft 
og dermed endnu stærkere fagretlig sagsbehandling.

Selv om vi fagligt og branchemæssigt 
er vidt forskellige, så har vi dét til fælles at 
vi organiserer ledere på forskellige niveau
er og for DFF’s og vores vedkommende 
både i det private og det offentlige.

HENRIK HØY-CASPERSEN, HI
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Formanden for DOBL – Michael Petersen – har passet for-
mandsjobbet hjemmefra bistået af sin bestyrelse. Dermed har 
han hidtil varetaget jobbet som administrationschef, fagretlig 
konsulent og chefforhandler. Inden han blev valgt som formand 
– i 2008 var han beredskabschef på Vestlolland.

I HI – organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kul-
tur- og fritidssektoren – sidder Henrik Høy-Caspersen som ny-
valgt formand. HI har et sekretariat med fagligt og administra-
tivt personale. Foreningen er desuden sekretariat for Rådet for 
Større Badesikkerhed.

Otte lokalafdelinger
Dansk Formands Forening. Foreningen organiserer ledere og 
mellemledere inden for det offentlige og det private. I det of-
fentlige er det eksempelvis ledende medarbejdere i forsy-
ningsselskaberne og på kommunale materielgårde. I det pri-
vate har DFF især medlemmer inden for bygge- og 
anlægsområdet. Dansk Formands Forening har overens-
komst med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Asfaltindustriens 
Arbejdsgivere, Kommunernes Landsforening og Danske Re-
gioner. Formanden siden 2004 hedder Kim Bøje Madsen og 
han har en fortid som bygge- og anlægsmand. Foreningen 
hviler på otte lokalafdelinger landet over.

OM FORENINGERNE

Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL)
Stiftet 1969
Repræsenterer ledere inden for det offentlige bered-
skab.
Overenskomst med KL
A-kassedækning hos FTFa
390 medlemmer
Formand: Michael Petersen
www.dobl.dk

Halinspektørforeningen (HI)
Stiftet 1963
Repræsenterer ledende medarbejdere i idræts-, kultur- 
og fritidssektoren
Overenskomst med KL
A-kassedækning hos FTFa
450 medlemmer
Formand: Henrik Høy-Caspersen
www.h-i.dk

Dansk Formands Forening (DFF)
Stiftet 1899
Repræsenterer konduktører, mestre, formænd og andre 
mellemledere inden for en række offentlige og private 
brancher.
Overenskomst med KL
Overenskomst med Dansk Byggeri, Dansk Industri, As-
faltindustriens Arbejdsgivere.
A-kassedækning hos Akademikernes A-kasse
1100 medlemmer
Formand: Kim Bøje Madsen
www.dff.dk

Michael Petersen
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DFF kan føre sin historie helt tilbage til 1899 – samme år 
som arbejdsgivere og lønmodtagere indgik Hovedaftalen, der 
så at sige er grundloven for den danske arbejdsmarkedsmo-
del.

Mere end økonomi
Både for Michael Petersen og Kim Bøje Madsen er der mere i 
det end ren økonomi. Dels følger der en vis sårbarhed med 
ved stort set at være ene om et foreningssekretariat, dels gør 
deres alder – de er henholdsvis 62 og 64 – at de gerne vil 
medvirke til at gøre det overskueligt på et tidspunkt at bringe 
stafetten videre. I det fælles sekretariat vil de inden for det 
rent faglige blive bakket op af HI’s Joy Amandus Andersen, 
der allerede har bistået Kim Bøje Madsen og Michael Peter-
sen i enkelte sager og lært medlemmerne at kende under 
DOBL’s seneste generalforsamling.

Fælles medlemssystem
I dette efterår har foreningerne arbejdet sammen om at op-
bygge et fælles medlemssystem, der smidiggør betjeningen 
af de forskellige medlemsgrupper. Herudover følger de al-
mindelige synergieffekter: Her skal kun bruges én kopimaski-
ne, ét telefonanlæg, ét bogholderi og så fremdeles.

– Selv om vi fagligt og branchemæssigt er vidt forskellige, så 
har vi dét til fælles, at vi organiserer ledere på forskellige ni-
veauer og for DFF’s og vores vedkommende både i det private 
og det offentlige, argumenterer Henrik Høy-Caspersen, mens 
Kim Bøje Madsen peger på, at et fælles sekretariat kan være 
med til at gøre DFF mere kendt.

Giver luft til mere
Da de tre foreninger ligner hinanden og indimellem er repræ-
senteret de samme steder, vil formændene ind imellem kunne 
afløse eller supplere hinanden. Endelig giver den nye, tætte 
berøringsflade formentlig også grundlag for at udvikle enkel-
te fælles medlemstilbud – kursusaktiviteter eksempelvis.

Michael Petersen vil fortsat arbejde hjemmefra, mens Kim 
Bøje Madsen – han er vant til at pendle fra Aalborg til Køben-
havn – vil rykke ind med sit skrivebord i Solrød. Han vil dog have 
noget mere hjemmearbejde.

Herudover mødes de tre formænd en gang om måneden for 
at tale koordinering og udvikling af fællesskabet eller efter be-
hov.

– Med sekretariatssamarbejdet vil medlemmerne forhåbent-
lig opleve, at der sker noget positivt, fastslår Henrik Høy-Ca-
spersen, Michael Petersen og Kim Bøje Madsen.

Henrik Høy-Caspersen Kim Bøje Madsen
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Hele 38 deltagere havde meldt sig til DFFs kommu-
nale kursus i Svendborg

Dansk Formands Forenings efterhånden traditionelle kursus 
for kommunalt ansatte medlemmer satte i år rekord med hele 
38 deltagere, og landsformand Kim Bøje Madsen kunne der-
for også allerede for nogen tid siden melde om “alt udsolgt” 
til kurset på Hotel Svendborg.

For første gang havde kurset deltagere fra HI (Halinspektør-
foreningen), hvilket var et frisk og dejligt pust. Mange af delta-
gerne på DFFs kursus har jo både 10, 15 og 20 års “anciennitet”, 
så nye ansigter er en berigelse, både for den sociale del og for 
de faglige snakke, som tages i grupper, på gangene og ved 
middagen om aftenen.

Temaet i år tog afsæt i at få indsigter og værktøjer til at hånd-
tere det pres og stress, de fleste ledere hver dag oplever som 
en del af arbejdsbetingelserne – med mindre de lærer at sige 
både “fra og til” og “nej” på de rigtige tidspunkter.

På kurset introducerede underviser Michael Groser, de ni En-
neagram typers kerneværdier, som et holdepunkt for den enkel-
te deltager at tage udgangspunkt i, når man står overfor den 

svære opgave “hvordan får jeg sagt nej til denne opgave?” og 
hvordan holder man fast i sig selv og undgår at “blive kørt over?”

Sige fra
Deltagerne gav udtryk for, at det kan være vanskeligt at sige 
fra overfor dels opgaver og dels overordnede af flere grunde.

Én grund er, at ledere fra både Dansk Formands Forening 
og HI er pligtopfyldende og hårdtarbejdende og med et stort 
ansvar. Det kan derfor være vanskeligt at sige nej eller sige fra 
overfor opgaver, som kan synes vigtige.

En anden grund er, at det for mange menneske-typer inde-
bærer en psykologisk eller emotionel risiko at vælge andre fra 
(hvilket ofte er nødvendigt for at kunne vælge sig selv til). Det er 
blot en kendsgerning, at det jo er det, som skal til, når man som 
leder skal passe på sig selv. Har man allerede en “fyldt tallerken” 
kan selv de bedste intentioner ikke få de nye opgaver til at blive 
liggende på tallerkenen; noget vil uvægerligt ryge på gulvet.

Erfaringsudveksling
Kurset indeholdt også i år masser af muligheder for deltager-
ne til at erfaringsudveksle med hinanden. Igennem årene har 
en gennemgående rød tråd i tilbagemeldingen fra deltager-

LÆR AT LUKKE 
NED, SIGE FRA
OG LADE OP!
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Katkjærvej 5, 7800 Skive    ·    Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted    ·    info@scantruck.dk    ·    +45 96 147 147 

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

www.scantruck.dk

SÆT GANG I VÆKSTMOTOREN
Kontakt os og lad os 

regne lidt på det …

Mette Qvist
Green Building Council

Kaare Dybved Bek
Boligminister

Johan Bülow
Iværksætter 

Vær med til to inspirerende dage, når vi samler
aktører indenfor drift og renovering af fast ejendom. 

Se produktnyheder, deltag i seminarer, netværk, 
styrk dine kompetencer og øg din værdi som  
professionel medarbejder i branchen.

Sæt X i kalenderen

www.ejendomsmessen.dk   

22.-23. april 2020 | Brøndby Hallen | København

MESSEN FOR RENOVERING OG DRIFT AF FAST EJENDOM

Glæd dig bl.a. til at høre: ne været, at kurset, udover værdifulde indsigter og viden, 
også er en slags frikvarter fra en presset hverdag, hvor man 
ærligt og åbent kan dele sine frustrationer, erfaringer, bekym-
ringer, stressende opgaver, komplekse situationer med med-
arbejdere og så videre med ligesindede.

Når landsformand Kim B. Madsen og Michael Groser desig-
ner kursus-indholdet for hvert år, tages især denne feedback til 
efterretning.

Sædvanlig atmosfære
Det kommunale kursus blev afviklet i den helt sædvanlige at-
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MESSE C • VESTRE RINGVEJ 101 • DK-7000 FREDERICIA

OPLEVDM I KLOAK 
23.-24. JANUAR
9.00-16.00 & 9.00-15.00

DE FØRENDE LEVERANDØRER 
VISER MATERIALER, 
VÆRKTØJER OG SERVICES.

GRATIS ADGANG 
FOR FAGFOLK,
REGISTRER DIG ONLINE PÅ
KLOAKMESSEN.DK

KLOAKBRANCHENS 
FAG- & INDKØBSMESSE

mosfære, hvor seriøsitet og humor, positivisme, optimisme 
og stor deltager aktivitet er nøgleordene. Michael Groser ro-
ste deltagerne for deres mod, ærlighed og kæmpe engage-
ment. Han kunne tydeligt mærke, at alle, uden undtagelse, 
var kommet for at få nye indsigter, input og konkrete værktø-
jer til at skabe endnu bedre balance i deres arbejdsliv. Og at 
det var en enorm berigelse at være underviser når deltagerne 
i den grad “møder op” og deltager med alt, hvad de har.

Temaet i år tog afsæt i at få indsigter og værktøjer til at håndtere det pres
og stress, de fleste ledere hver dag oplever som en del af arbejdsbetingelserne
– med mindre de lærer at sige både ”fra og til” og ”nej” på de rigtige tidspunkter.
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Dannozzle i Støvring har udviklet en helt speciel 
kontraklap, som sikrer regnvands udløb i havet, og 
som kan spule sig selv fri af sandaflejringer

AF NIELS HENRIKSEN

30.000. Cirka. Så mange steder løber regnvand ud i havet, der 
omkranser Danmark. Derfor er behovet for at sikre, at vandet 
kan løbe uhindret ud i havet, og at havvand omvendt ikke 
presser sig ind i regnvandsledningerne enormt. Det nordjy-
ske firma Dannozzle har opfundet løsningen, der effektivt kan 
sikre regnvandets vej mod havet og samtidig spare de kom-
munale forsyningsvirksomheder for millioner og atter millio-
ner af kroner til bortgravning af sandaflejringer og anlæg af 
klimavenlige tiltag, som skal forhindre oversvømmelser.

– Hvis vi skal have styr på de tiltagende udfordringer som et 
stadigt voldsommere klima byder os i form af storme, monster-
regn og højvande, er det fuldstændigt afgørende, at vi får styr 

på forholdene langs kysterne. Altså der hvor regnvandet løber 
fra det åbne land ud i havet, og der hvor havvandet tit presser 
sig ind i de samme rørsystemer og aflejrer især sand, små sten, 
tang og andet materiale og derved stopper rørene til og skaber 
oversvømmelser, påpeger Jan Eriksen. Han er egentlig uddan-
net maskinkonstruktør og har i en årrække drevet firmaet Dan-
nozzle med produktion af dyser til rensning af kloakrør og regn-
vandsrør.

Patent
I 2012 begyndte han at pusle med idéen om at udvikle en ef-
fektiv kontraklap. Ikke fordi der ikke findes kontraklapper på 
markedet. Det gør der, og idéen bag er for så vidt oldgammel 

Vores mål er da også, at vi skal 
endnu længere ud i Europa med vores 
produkt og på sigt have opført vores egen 
fabrik.

JAN ERIKSEN, DANNOZZLE

NORDJYSK
OPFINDELSE
KAN BLIVE
GLOBAL SUCCES
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Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening

God jul & godt nytår

og i virkeligheden ganske enkel. Klappen åbner sig, så vand 
kan strømme ud og lukker sig, så vand ikke kan strømme ind.
Den kontraklap, som Jan Eriksen efter mange års grublerier 
og forsøg nu har taget patent på i 22 udvalgte, europæiske 
lande virker i princippet på samme, gammelkendte måde, 
men tilføjet nogle vigtige forskelle.

Solide og fleksible
– Traditionelle kontraklapper er typisk fremstillet af støbe-
gods eller rustfrit stål, men elementernes stadigt voldsom-
mere rasen betyder, at de traditionelle klapper ganske tit slår 
sig og bliver utætte, eller de krøller simpelt hen sammen på 
grund af det voldsomme vandtryk fra det oprørte hav. Jeg har 
i mange år haft et tæt samarbejde med Siemens og kunne se, 
at det fibermateriale, som vindmøllevingerne er fremstillet af, 
er både utroligt holdbart – vingerne knækker jo praktisk talt 
aldrig, selv om de er uhyggeligt påvirket af vejr og vind og så 
er de fleksible og bevæger sig endog voldsomt, når vinden 
raser. Det fik mig til at tænke, at jeg måtte kunne bruge sam-
me stærke og fleksible materiale til at konstruere en effektiv 
kontraklap af, fortæller Jan Eriksen.

Spuling
– Men en kontraklap af et fleksibelt materiale ville kun løse 
den ene halvdel af problemet, nemlig at sikre, at havvand ikke 
trænger ind i regnvandsrøret med aflejringer og tilstopning til 
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følge. Når klappen lukker effektivt af for havvandet, vil aflej-
ringerne i stedet lægge sig udvendigt ved klappen, som så i 
løbet af forbavsende kort tid ikke kan åbnes og lede regnvan-
det ud med oversvømmelserne til følge. Og så var vi egentlig 
lige vidt.

– Så i stedet opfandt jeg en konstruktion, der gør det muligt 
for regnvandet at skylle ud i bunden af kontraklappen med så-
dan en styrke, at vandet reelt spuler aflejringerne væk og der-
med sørger for, at klappen kan åbnes og lede regnvandet ud i 
havet. Forsøg viser, at selv klapper, der er helt forsvundet i mere 
end en meter tykke aflejringer, kan spule sig selv fri. For kunden 
betyder det, at han ikke kontinuerligt skal grave sand og andre 
aflejringer væk. Vi har kunder, der bruger op mod 100.000 kr. om 
ugen på at grave sand væk fra bygværker med traditionelle kon-
traklapper. Omvendt har vi installeret en kontraklap i havnen i 
Strandby nord for Frederikshavn. Den har siddet der som del af 
et bygværk i 5-6 år, uden at der er brugt en eneste krone på ser-
vice, siger Jan Eriksen.

Den patenterede kontraklap har allerede givet ganske høj 
genlyd i Danmark og i udlandet. Foreløbig er der installeret 
kontraklapper mere end 20 steder i Danmark, hvor Dannozzle 
har projekteret og opført bygværker, hvor klapper er en del af 
løsningen. Desuden er der opført en løsning i lufthavnen i 
Stavanger, lige som flere projekter i Holland er på vej.

Sparer anlæg
– Når jeg påstår, at vi først skal have styr på forholdene, hvor 
regnvandet fra landet møder havvandet, så tillader jeg mig 
også at sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af de 
mange klimatiltag, der bliver taget over det ganske land i 
form af regnvandsbassiner og andre tiltag til at bortlede mon-
sterregn med. For hvis vi sikrer, at regnvandet uhindret kan 
skylle ud i havet i ledningssystemer, der ikke er tilstoppet af 
alle mulige aflejringer, vil vi jo ikke opleve oversvømmelser og 
dermed behovet for f. eks. forsinkelsesbassiner. Måske kan vi 
der spare milliarder af anlægskroner, funderer Jan Eriksen, 
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Ravning Børste- & Maskinfabrik A/S er DANSK producent og leverandør til alle udendørs fejemaskiner

Mangler du børster 
til din fejemaskine?
Kontakt Ravning Børstefabrik på 
mail@borsten.dk eller 7573 5566 
for hurtig levering

www.borsten.dk

skrevet og dokumenteret hans opfindelse i detaljer, og hvor 
løsningen spås en endog meget stor fremtid på i første om-
gang europæisk plan.

Ud i Europa
– Vores mål er da også, at vi skal endnu længere ud i Europa 
med vores produkt og på sigt have opført vores egen fabrik, 
siger Jan Eriksen, der har adresse i Business Park Nord i Støv-
ring, hvor komponenterne til klapperne bliver samlet. Produk-
tion af de enkelte dele foregår hos underleverandører i områ-
det.

– Alle materialer er så robuste, at de også kan bruges i spil-
devandsløsninger, så sikring af kloakvands uhindrede løb i led-
ningerne, vil helt sikkert være et oplagt fokusområde på sigt, 
fremhæver Jan Eriksen.

hvis opfindelse og tanker også har fundet vej til forskere på 
Aalborg Universitet, hvor et par ingeniørstuderende har be-

Hvis vi skal have styr på de 
tiltagende udfordringer som et stadigt 
voldsommere klima byder os i form af 
storme, monsterregn og højvande, er det 
fuldstændigt afgørende, at vi får styr på 
forholdene langs kysterne.

JAN ERIKSEN, DANNOZZLE
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Sengeløsevej 9 · 2630 Tåstrup · Telefon 43714205   

           Web www.citylift.dk  ·  mail : rco@citylift.dk  ·  Instagram @cityliftdk

Skal du bruge en god og stabil leverandør på din næste opgave har vi 55 års erfaring i lifte og løftegrej. 
Vi udlejer både lette alukraner – vinduesløftere og et stort udvalg af mange lifttyper. Vi laver gratis  

opmåling og tilbudsgivning – selskabet er medlem af Dansk byggeri og DRA kontrolordning.

Vi er stærkest på Sjælland, men laver ofte projektsager i hele Danmark 

Annonce_210x297-1.indd   1 06/06/2019   09.35

Arkil renoverer 122 meter kaj på Christianshavn, 
hvor pladsen er trang med travl cykelsti på den ene 
side og vand på den anden

Klemt inde mellem en befærdet cykelsti og en travl kanal er 
medarbejdere fra entreprenørvirksomheden Arkil i øjeblikket 
i fuld gang med at renovere 122 meter kajanlæg ved Christi-
anshavn. Med så trang en byggeplads kræves der både erfa-
ring og udpræget evne til at se løsninger, når store entrepre-
nørmaskiner skal bakse med tonstunge spuns.

HAVNEBYGGERI
I KØBENHAVN
UDFORDRET AF 
TÆT TRAFIK
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Bygherre er Slots- og Kulturstyrelsen samt en række lokale 
andelsboligforeninger. Opgaven lyder på at forstærke den 
gamle kaj, og arbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af okto-
ber og forventes færdigt op mod jul.

Udfordrende
– Udover at vi forstærker den eksisterende gamle kaj ved Bol-
værk 635 ved at ramme spuns ned på vandsiden, så skal vi 
også tage hensyn til de gamle bygninger, der ligger i områ-
det. Desuden skal vi forholde os til en særdeles befærdet cy-
kelsti på den ene side og med tæt trafik i kanalen på den an-

den side, så vi er virkelig udfordret på flere parametre, smiler 
produktionschef i Fundering og Vandbygning hos Arkil, Es-
ben Fogh Nielsen.

Egentlig havde han forventet, at det meste af arbejdet kunne 
foregå med en rammemaskine på pram, men på grund af dels 
den tætte trafik med blandt andet kanalrundfartbåde og dels 
et anlægsarbejde på den anden side af kanalen, som i forvejen 
benytter pram, så var der simpelt hen ikke plads til endnu en 
pram. Derfor er Arkil nødsaget til at klare en del af opgaven 
med dels at ramme spuns ned og dels forankre dem i kajen fra 
landsiden.

Kompetencer
– Og det er netop nogle af de kompetencer, der er nød-
vendige for at udføre arbejder i og ved vand, hvor forholde-
ne som regel er ganske anderledes end ved at opføre en 
bygning på land. Som entreprenør skal vi naturligvis have et 
indgående kendskab til det mest optimale materiel til op-
gaven. Men vi skal også være fleksible, for vandbygnings-
opgaver er særdeles vejrafhængige, og selv om projektet 
ved Christianshavn er i en kanal, skal vi alligevel tage hen-
syn til bl.a. højvande og bølger fra kanalbådene. Det bety-

Endelig har vi en vigtig opgave i at 
koordinere og orientere naboerne, således 
at vi både støjer så lidt som overhovedet 
muligt og samtidig skaber forståelse for de 
udfordringer, som vi kommer ud for.

ESBEN FOGH NIELSEN
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www.ep.dk / Tlf. 70 26 77 22
STÆRKE 
KVALITETS- 
PRODUKTER 
TIL KLOAK-
BRANCHEN

STÆRKE 
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TIL KLOAK-
BRANCHEN

SE ALLE VORES PRODUKTER PÅ EP.DK
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KVALITETS- 
PRODUKTER 
TIL KLOAK-
BRANCHEN

der, at forholdene ændrer sig mange gange i løbet af da-
gen. Det kræver fleksibilitet hos vores medarbejdere, som 
er parate til at arbejde igennem, når forholdene er bedst. 
Det kan være om aftenen eller sågar om natten. Men det 
betyder også, at vi skal være gode til at se løsninger, når 
vejrforholdene og andre uforudsete forhold gør sig gæl-

dende. Vi har derfor tit planlagt med bufferopgaver, vi kan 
tage fat på, hvis vejret eksempelvis ikke arter sig.

Naboerne
– Endelig har vi en vigtig opgave i at koordinere og orientere 
naboerne, således at vi både støjer så lidt som overhovedet 
muligt og samtidig skaber forståelse for de udfordringer, som 
vi kommer ud for. I dette tilfælde er der både beboelsesejen-
domme, kontorer og butikker, og selv om vi har vibreret og 
rammet de 12 meter lange spuns ned, så har vi ikke haft en 
eneste klage, konstaterer Esben Fogh Nielsen.

Når de tonstunge spuns er rammet ned og fastgjort til den 
eksisterende gamle kaj, fyldes mellemrummet mellem den 
gamle kaj og spunsvæggen med dels sand og dels beton. Op-
gaven toppes med egetræshammer på 200 x 500 mm. Opga-
ven løses både af Arkils egne dygtige medarbejdere samt un-
derleverandører.
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KAMPEN
MOD

ROTTERNE
ER IKKE FOR

AMATØRER
2019 ser ud til at blive et godt rotteår – altså et år 
uden så mange rotter, men højsæsonen er over os, 
så udsigten er usikker

AF NIELS HENRIKSEN

Kampen mod et stigende antal rotter i den danske natur, i klo-
akkerne, på private grunde og hos virksomheder er hård og in-
tens. Den er ikke for amatører men kræver både autorisation og 
viden. Derfor er det kun de færreste kommuner, der vælger selv 
at tage kampen op. I stedet sender de rottebekæmpelsen i ud-
bud og lader de professionelle om at komme de langhalede 
bæster til livs.
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BG Byggros A/S    info@byggros.com    www.byggros.com

Regnvands- 
håndtering

Konkrete totalløsninger i alle led  
- fra overflade til recipient
Vi har komponenter, løsninger og knowhow til at sammensætte og 
udvikle unikke, banebrydende og dokumenterede løsninger, der skaber 
maksimal værdi gennem hele kæden - fra overflade til recipient.

Vi har mere end 20 års erfaring og vi yder kompetent vejledning 
om løsningerne, lige fra idé og projektering til installation og 
drift. 

Kontakt os på Tlf.: 59 48 90 00

Præfabrikerede magasiner

Danpipe udfører strømpeforinger over hele Danmark. 
Vi opererer med mobile enheder, som har udstyr til 
TV-inspektion og strømpeforing.

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

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

• Danpipe er optaget i kontrolordningen for
ledningsrenovering.

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

konkurrencedygtige priser.

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

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

www.danpipe.dk
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Rentokil Skadedyrskontrol har siden 1957 arbejdet med be-
kæmpelse af blandt andet rotter. Virksomheden er cepa certifi-
ceret, som er kundens sikkerhed for, at Rentokil overholder 
branchens højeste standarder og aktivt er forpligtet til at be-
skytte folkesundheden, kundens værdier og miljøet.

Autorisation
– I Danmark er det et lovkrav, at rotter kun må bekæmpes af 
personer, som har autorisation, og det kan være en af grundene 
til, at flere og flere kommuner vælger at lade professionelle om 
rottebekæmpelsen, mener teknisk chef hos Rentokil, Claus 
Schultz, der samtidig er formand for BS – Brancheforeningen 
for skadedyrsbekæmpere.

Med en autorisation kan den enkelte medarbejdere doku-
mentere stor viden om rotten, dens biologi, smittefare og ad-
færd.

Neofobi
– Og netop rottens adfærd er medvirkende til, at kampen mod 
disse gnavere er hård og intens. Rotter lider nemlig af neofobi. 
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D F

Det vil sige, at de er sygeligt bange for noget 
nyt. Så man kan ikke bare sætte en fælde op og 
forvente, de går i den. Selv om der i fælden er 
placeret rottens livret, kan der gå mange dage, 
før den tager mod til sig og går i fælden for at 
æde. Derfor skal man skal have tålmodighed, 

og man må endelig ikke flytte fælden rundt efter 
et par dage, fordi man synes, at der ikke rigtigt 

sker noget. Så skal man nemlig bare forfra med at 
indgyde rotten tillid til den nye fælde.

Sikkerhed
– Rotten har også utroligt stort behov for sikkerhed. Hvis man 

eksempelvis på en landejendom har noget foder liggende i det 
ene hjørne af gårdspladsen, vil rotten aldrig løbe fra den ene 
ende til den anden for sætte tænderne i det foder. På løbetu-
ren kan der nemlig ske alverdens ulykker, blandt andet holder 
rovdyr og rovfugle konstant øje med bevægelse på jorden og 
vil slå til straks. Derfor vil rotten i stedet bosætte sig tæt på fo-
derbunken, så den ikke skal blotte sig på en løbetur. Man er 
simpelt hen nødt til at narre dem, forklarer Claus Schultz, der 
peger på flere forskellige mere eller mindre avancerede løsnin-
ger til at tage livet af rotten med.

Klapfælden
– Den mest enkle og en af de mest effektive er den gode gam-
meldags klapfælde. Når rotten stikker hovedet ind i fælden og 
vil nappe af lokkemaden, klapper fælden ned lige bag nakken 
på rotten, som dør øjeblikkeligt. Rotten lider en lynhurtig og 
nænsom død, og de nye fælder er endda udstyr med en teknik, 
så vi får en sms, når der er en rotte i fælden. Også hvis det viser 
sig, at det er en falsk alarm. Alle fælderne er udstyret med en 
såkaldt geoalarm, så teknikeren kan lynhurtigt konstatere, præ-
cis hvilken fælde der er tale om.

Desuden er der fælder, hvor der lægges gift i et metalstativ 
med en indbygget labyrint, som kun rotter og mus kan gå 
ind i. Når rotten kommer frem til giften, spiser den og går 
ud. Efter nogle dage vil den falde død om.

Ratél-fælden er en noget mere avanceret sag, 
som fungerer ved, at den sænkes ned i en kloak, 
hvor rotterne opholder sig. Ratél fælden fungerer 

I Danmark er det et lovkrav, at rotter 
kun må bekæmpes af personer, som har 
autorisation, og det kan være en af 
grundene til, at flere og flere kommuner 
vælger at lade professionelle om 
rottebekæmpelsen.

CLAUS SCHULTZ, RENTOKIL

både som rottespær i kloakken og en effektiv fælde. Når rotten 
møder spærret, bliver den ledt op i et kammer, hvor den hurtigt 
og effektivt aflives med 4000 volt, uden at dyret lider. Herefter 
hælder fælden selv rotten tilbage i kloakken, hvor den skylles 
ud. Fælden monteres let fra jordoverfladen og kan tilpasses til 
forskellige rørdimensioner.

Hunde
– Desuden er der flere og flere rottebekæmpere, der har valgt 
at give rottehunden en renæssance. Her bruges typisk mindre 
hunde som f. eks. den dansk-svenske gårdhund. De mindre 
hunde er fremragende til at komme ind overalt, hvor rotter kan 

tænkes at opholde sig, og de er derfor særdeles effektive i jag-
ten på dyrene. Hundene er simpelt hen specialtrænet til at snu-
se op, hvor rotten befinder sig, eller hvor den har bevæget sig 
hen. De senere år har EU forbudt permanent udlæg af gift, og 
derfor har flere og flere brugt hunden som et effektivt middel 
mod rotterne, siger Claus Schultz.
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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
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Synes du, det er tilfredsstillende at aflevere en jernbane, der 

ikke bare lever op til kravene, men også er et produkt af et 

godt samarbejde med bygherre og leverandører? Er du god til 

udførelse af projekter på jernbanen, herunder lede og motivere 

dygtige medarbejdere og leverandører? 

Du får en nøglerolle på vores projekter 

Som anlægsformand bidrager du til at sikre, at vores projekter 

gennemføres sikkert og lønsomt. Dine daglige opgaver bliver 

at koordinere svejse- og sporopgaver samt sikre, at vi har det 

rette grej og bemanding på vores sporprojekter. Det gøres 

i tæt samarbejde med vores projektleder. Herudover får du 

ansvar for bestilling af materialer og løbende vedligehold af 

logistik-planer. Du får det direkte personaleansvar for vores 

sporteknikere, herunder ansættelse af nye kolleger, trivsels-  

og udviklingssamtaler, ferieplanlægning samt at sikre motiva- 

tion og trivsel på teamet. 

Projektorienteret hverdag med en bred kontaktflade

I rollen som anlægsformand får du en hverdag, hvor du selv 

præger metodevalg og tilgang til opgaveløsningen. Samtidig 

arbejder du med det mest moderne sporgrej skræddersyet til 

opgaverne på jernbanen.

Du bliver knyttet til vores kontor i Hvidovre, hvor en del af dit 

arbejde vil foregå fra, men oftest vil dine mødesteder være på 

dine byggepladser. 

Lyder det som noget for dig?

Du er velkommen til at kontakte sektionsleder Christian  

Poulsen på tlf. 2148 8653 for at få yderligere oplysninger.

Søg stillingen på vores hjemmeside www.aarsleffrail.dk/job

ANLÆGSFORMAND 

2018 var et historisk varmt og tørt år, og derfor forudsiger 
mange, at 2019 vil blive et godt rotteår, altså et år med ikke så 
mange rotter, fordi rotterne bl.a. kræver fugtige steder, hvis de 
skal overleve.

– Det er rigtigt, at 2019 umiddelbart ser ud til at blive et godt år, 
men lige nu er vi midt i højsæsonen, som strækker sig over okto-
ber, november og december. Det er her, hvor det bliver lidt koldt 
i vejret, og føden begynder måske at slippe op. Derfor begynder 
rotterne at søge indenfor i varmen og først her ved vi med sikker-
hed, hvor godt et rotteår 2019 er, understreger Claus Schultz.

FAKTA OM ROTTEN
Der findes to slags rotter. Den sorte, som ikke lever natur-
ligt i Danmark, og den brune. Den brune rotte eller (Rattus 
norvegicus), som den hedder på latin, foretrækker normalt 
at leve på jorden og graver huller, men nogle gange klatrer 
den også. 

UDSEENDE
•  Den brune rotte er op til 40 cm i længden, med en hale 

kortere end hoved og krop.
• Den vokser til ca. 350-500 g i vægt.
•  Den har en stump næse, små ører og en tykkere krop 

sammenlignet med den sorte rotte (Rattus rattus).

LIVSCYKLUS
•  Rotter får 7-8 unger pr. kuld og mellem 3-6 kuld om året.
•  Drægtighedsperioden er omkring 3 uger.
•   Det tager kun 10-12 uger fra fødslen, til de er kønsmod-

ne.

VANER
•  Foretrukne føde er kornprodukter, selv om de er altæ-

dende.
•  De spiser omkring 30 g. føde om dagen og drikker 60 ml.

De mindre hunde er fremragende til at komme ind overalt, hvor 
rotter kan tænkes at opholde sig.
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Jubilarer i Dansk Formands Forening 2020
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND 2020
Indmeldt Medlems nr. Navn Adresse Postnr/by
01/09/1995 1129220 Peter Pedersen Bach Østervænget 30  9200  Aalborg SV
23/04/1995 1624022 Ib Pedersen Kærhaven 16  9270  Klarup
01/01/1995 1433101 Robert Jensen Fjordblink 9, Storv.Østerenge  9280 Storvorde
01/05/1995 1584499 Finn E. Bennedbæk-Jensen Sidevænget 6, Bonderup  9690  Fjerritslev
01/04/1995 1451194 Jens Hyldgaard Pedersen Harkenvej 238, Rakkeby  9800  Hjørring
40 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND 2020
02/03/1980 2445799 Ove Peter Nielsen Vibevej 11  9330  Dronninglund
01/08/1980 1014638 Helge Frimodt Petersen L. B. Sørensens Vej 2  9560  Hadsund
01/12/1980 2058469 Poul Thirup Nielsen Højenevej 6, Vidstrup  9800  Hjørring
50 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND 2020
01/05/1970 1991546 Ejnar Aage Nielsen Ådalen 21  9700  Brønderslev
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND 2020
01/09/1995 1803139 John Bech Mikkelsen Skovskadevej 32, Boeslum  8400  Ebeltoft
01/01/1995 1194695 Søren Laursen Jelsvej 4  8600  Silkeborg
01/09/1995 2425718 Jørgen Werner Jensen Sejling Møllevej 4  8600  Silkeborg
01/10/1995 2422921 Kenneth Kjær Larsen Langstrømpevej 39, st.  8600 Silkeborg
01/02/1995 1065895 Stig Nørregaard Andersen Horsensvej 13 B, Gl. Rye  8680  Ry

BMS - BEDST I HØJDEN 
- BILLIGST I LÆNGDEN

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

YIT Danmark A/S
Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Tlf.: 8722 1500 • info@yit.dk  •  www.yit.dk

Asfaltbelægninger
&

 industrigulve

YIT Danmark A/S
Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Tlf.: 8722 1500 • info@yit.dk  •  www.yit.dk

Asfaltbelægninger
&

 industrigulve

SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Kasper Kristensen

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

Komplet IT-værktøj til planlægning, 
registrering og opfølgning

Løsninger fra Brugerdata A/S under-
støtter hele arbejdsprocessen, samt 
løn- og økonomi.

Vi sammensætter og leverer en ef-
fektiv løsning til din virksomhed, der 
giver dig overblik, optimal udnyt-
telse af ressourcer og sparer tid.

Tel. +45 6442 1663 • www.brugerdata.dk

ANBEFALEDE LEVERANDØRER
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JUBILARER

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND 2020
18/02/1980 2432292 Bent Sørensen Navervej 9 H  8600  Silkeborg
50 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND 2020
01/05/1970 2045219 Ejner Grønhøj Slåenvænget 9  8660  Skanderborg
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDT-VEST 2020
01/05/1995 1510999 Erling Rene Søndervang Bakken 16  7441  Bording
16/06/1995 2237287 Kristian F. Boller Møllestien 2  7850  Stoholm Jyll.
40 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDT-VEST 2020
31/03/1980 1908607 Vagn Nordentoft Hedeskrænten 31  8800  Viborg
50 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDT-VEST 2020
01/01/1970 2156859 Sejer Filtenborg Katrinevej 59  7800  Skive
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD 2020
01/03/1995 1062579 Anker Løgstrup Poulsen Fædresmindevej 16, Sanderum  5250  Odense SV
01/03/1995 1814201 Jørgen Madsen Skovvænget 3, Tommerup St.  5690  Tommerup
01/04/1995 1279496 Peder Fallesen Rudmevej 128, Volstrup  5750 Ringe
01/04/1995 1219989 Hans Verner Larsen Vængevej 24  5772  Kværndrup
01/05/1995 1447838 Tage Krogh Skrågyde 22 A, Hejsager  6100  Haderslev
01/04/1995 1425230 Niels Ejnar Christiansen Skovby Bygade 14 - Skovby  6500  Vojens
01/04/1995 1761071 Thorkil Nielsen Frederiksbergvej 51  6600  Vejen
01/02/1995 1673060 Leif Gyrup Kratvænget 78 Jels  6630  Rødding
01/02/1995 2327658 Karl Chr. Larsen Manøvej 12  6852  Billum
40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD 2020
28/04/1980 1347772 Harald Hansen Toppen 7, Næsby  5270  Odense N
04/08/1980 1903806 Mogens Olav Jørgensen Klingeskov 82, Gerskov  5450  Otterup
01/02/1980 2137909 Bendt Jensen Gade Lille Bulbjergvej 6, Sjelborg  6710 Esbjerg V.
28/09/1980 1576792 Asmus Chr Westphalen Stævnen 1, 1.tv  7100 Vejle.
11/08/1980 1917467 Tommy Hansen Østerled 23  7171  Uldum
01/07/1980 2515872 Allan Jensen Sødovervej 26 - Sødover  7182  Bredsten
01/09/1980 1782390 Peder Marius Jørgensen Højager 131  7300  Jelling
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND 2020
01/06/1995 1471150 Thony Bøje Hansen Østerled 29  4281  Gørlev
01/04/1995 1115815 Lars Schmidt Hansen Pinjevej 17, Strøby Egede  4600  Køge
01/12/1995 1445014 Christian Lund Kilevangen 5  4622 Havdrup
40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND 2020
01/10/1980 1961481 Aage Emil Eilertsen Cederlunden 48, Høje Taastrup  2630  Taastrup
05/05/1980 1995802 Bjørn Povl Nielsen Ahornvej 29  4390  Vipperød
26/05/1980 1588581 Eggert B Christensen Kornvænget 13  4673  Rødvig Stevns
50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND 2020
01/08/1970 1679521 Richard Daae Jensen Torne Krogen 24  3500  Værløse
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND-FALSTER 2020
01/08/1995 1992924 Torben Christensen Stubmøllevej 11, Systofte  4800  Nykøbing F
40 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND-FALSTER 2020
31/03/1980 1055854 Leif Per Sidor Østervang 35  4930  Maribo

Dansk Formands Forening
 ønsker alle hjertelig tillykke  
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LOKALNYT

DFF ÅRSMØDER 2020
LOLLAND-FALSTER AFDELING:
1. februar (formiddag)
SJÆLLANDS AFDELING:
1. februar (eftermiddag)
ØSTJYLLANDS AFDELING:
7. marts
BORNHOLMS AFDELING:
12. marts (torsdag)
MIDT-VEST AFDELING:
14. marts
NORDJYLLANDS AFDELING:
21. marts
AFDELING SYD:
28. marts

ÅRSMØDE LOLLAND FALSTER AFD.

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10.00 på Hotel Falster, 
Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Afdelingsbestyrelsens beretning
4. Indlæg fra Landsbestyrelsen
5. Regnskab
6. Næste års aktiviteter 
7. Indkomne forslag
8. Valg (valg af afdelingsformand) 
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 
den 19. januar 2020.

Formand for foreningen Kim Bøje Madsen deltager i årsmødet.

Efter årsmødet er der frokost (gratis).

Tilmelding til afdelingsformanden nødvendig af hensyn til
frokosten senest 26. januar 2020.

P.A.V. 
Lars E. Hansen
afdelingsformand
54 70 74 40 / 30 12 95 60
lehansen@post.tele.dk

ÅRSMØDE MIDT-VEST AFD.

Lørdag den 14. marts 2020 på Tambohus Kro,
Tambogade 37, 7790 Thyholm

• For medlemmer med ledsager
• Weekendophold 

Kl. 15.00 Kaffe 
Kl. 16.00 Årsmøde 
  Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 19.00 Festmiddag med 3 retters menu og natmad

MØD OP DA DER SKAL VÆLGES EN NY BESTYRELSE, 
ELLERS LUKKER AFDELINGEN EFTER 52 ÅR.

Pris 100 kr. pr. person.

Tilmelding senest 14. februar 2020:
Fredrik tlf. 8175 1850
Kristian tlf. 6021 9280

P.B.V.
Vagn

ÅRSMØDE SJÆLLAND AFD.

Lørdag den 1. februar 2020 på Viby Kro,
Skolevej 1, 4130 Viby.

Der er frokost kl. 13.00 og derefter kaffe ca. kl. 15.00.
Årsmødet starter kl. 15.30.

Der kan forventes en egen betaling på 50,00 kr. pr. deltager,
der deltager til frokosten.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.a Valg af stemmeudvalg
2. Beretning
 A: Afdelingen v/afdelingsformand Keld Dahl
 B: Regnskab v/kasseren
3. Planer for fremtiden
4. Øvrige forhold
5. Valg
6. Beretning fra foreningen 
 v/landsformanden Kim B. Madsen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Tilmelding til frokosten skal være os i hænde senest
den 10. januar 2020 til formand Keld Dahl, tlf. 21 13 00 29.

På bestyrelsens vegne 
Keld Dahl
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FRA FORENINGEN

HOVEDKONTORET ER LUKKET
MELLEM JUL OG NYTÅR 

FRA OG MED DEN 23. DECEMBER 
2019 TIL OG MED DEN 1. JANUAR 

2020.

BEGGE DAGE INKL.

Tema i næste udgave
DFF har til blad nr. 1-2020 valgt temaet:

 MILJØ, GENBRUG OGX 
 BÆREDYGTIGHEDX 
Vi sætter fokus på miljøet & genbrug af byggematerialer.
Vi vil ligeledes prøve at sætte fokus på bæredygtigheden i Danmark.
Herunder vil vi prøve at give et indblik i de nye teknologier der bliver 
brugt i dag inden for genanvendelse. Vi vil lave nogle interviews med 
enkelte leverandører og entreprenører, indenfor branchen.

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

DEADLINE ER DEN 30. JANUAR 2020.

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 
Morten Ginnerskov Hansen 01.09.19 Sjælland
Kim Ø. Mortensen 01.09.19 Nordjylland
Allan Vilgaard Hansen 01.09.19 Nordjylland
André Klittenberg 01.10.19 Nordjylland
Palle Linnerup Dam 01.10.19 Nordjylland

DØDSFALD
     Afdeling 
Gitte Prang Berg 09.09.19 Nordjylland
Mads Bjerregaard-Pedersen 18.08.19 Nordjylland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
80 år 10.01. Jens Hyldgaard Pedersen, Harkenvej 238, Rakkeby, 9800 Hjørring.
75 år 21.01. Kjeld Zinck, Rolighedsvej 16, 9510 Arden
60 år 12.12. Steen Hedegaard Jensen, Kronhjorten 80, 9530 Støvring.
60 år 15.02. Niels Ottesen, Bakkegaard 1, 9440 Aabybro.
50 år 21.12. Bo Nedergaard, Råsigvej 58, 9900 Frederikshavn.
50 år 23.01. Peter Kjær Nielsen, Maagevej 5, Haverslev, 9610 Nørager.
50 år 25.02. Arne Frederiksen, Sønderled 2, Astrup, 9510 Arden.

AFDELING ØSTJYLLAND.
60 år 13.12. Frits Jensen Skov, Haurum Byvej 17, Haurum, 8450 Hammel.

MIDT – VEST AFD.
60 år 02.02. Hans Peter Lauritsen, Ørslevklostervej 227, Lund, 7840 Højslev.

AFDELING SYD
80 år 10.01. Børge Andersen, Søndervang 15, Lønne, 6830 Nørre Nebel.
75 år 29.12. Ejnar Hansen, Hjertingvej 46 A, 6800 Varde.
75 år 09.02. Leif Ortved, Enghavevej 34, 5580 Nørre Aaby.
70 år 20.02. Kaj Gustav Ohlsen, Boskovvej 3, Kelstrup, 6100 Haderslev.
75 år 26.02. Bent Hansen, Møllevej 6, Gabøl, 6500 Vojens.
60 år 02.12. Preben Jens Petersen, Bregnemosevej 11, 5690 Tommerup.
60 år 16.12. Jens Jakobsen, Havrekær 7, 5474 Veflinge.
60 år 18.12. Aage Lau Flink, Fjordvej 65, Strandhuse, 6000 Kolding.
60 år 23.01. Kai Ole Sørensen Nejlund, Dørslundvej 22, 7330 Brande.
60 år 31.01. Bent Jensen, Langevænget 14, Skrillinge, 5500 Middelfart.
60 år 20.02. Kim Gregersen Ahle, Uhre Skovvej 28, 6064 Jordrup.
60 år 23.02. Jan Pedersen, Slåenhaven 24, 5550 Langeskov.
50 år 09.01. Michael Mogensen, Hermannsvænget 8, Søhus, 5270 Odense.
50 år 02.02. Octavian Lengyel, Frejas Alle 2 A, 6705 Esbjerg Ø.

AFDELING SJÆLLAND.
80 år 19.01. Jørgen Gert Larsen, Helsingevej 88, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev.
75 år 12.12. Knud Viggo Hansen, Borgergade 3, 4241 Vemmelev.
50 år 24.01. Bo Enghoff Jensen, Søvej 3, 4540 Fårevejle.

LOLLAND FALSTER AFD.
75 år 12.01. Jess Andersen, Slotsmarken 13, 4850 Stubbekøbing.
60 år 23.02. Preben Larsen, Bøget 1, 4892 Kettinge.

BORNHOLM AFD.
80 år 26.01. Lindy Freddie Hansen, Pingels Alle 62, Rønne, 3700 Rønne.
70 år 25.01. Jørn-Ole Møller, Jens Kofoeds Vej 28, 3700 Rønne.

Glædelig jul og godt nytår
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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:


