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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.

I februar eller marts er der årsmøde i din afdeling. 
Jeg vil selvfølgelig gerne opfordre medlemmerne til 
at møde op på årsmøderne og gøre jeres indflydel-
se gældende.

Det er her, du får informationen på første hånd, ligesom du 
kan stille de gode spørgsmål. Medlemmerne bakker derved 
op om det frivillige arbejde, der bliver udført ude i afdelinger-
ne. Du kan se, hvor og hvornår dit årsmøde er her i Formands-
bladet eller på vores hjemmeside under fanen kalender.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er stadig lav. Vi har 
en ledighed på ca. 1 procent. Apropos ledige, så husk at ret-
te henvendelse til os, såfremt du bliver afskediget. Det er 
ikke altid givet, at firmaerne husker vores indbyggede aftaler 
i overenskomsterne. Det kan derfor betyde, at du desværre 
ikke automatisk får dine retsmæssige godtgørelser, uden vi 

er med ind over. Så derfor bør medlemmerne altid kontakte 
os i den givne situation.

Bemærk at vi snart bliver omfattet af den nye ferielov. Vi giver 
et indblik på årsmøderne. Vi vil senere lægge materiale ud 
på hjemmesiden.

Dansk Formands Forening vil snart udsende statistikkortene. 
Vi vil sætte stor pris på, at medlemmerne returnerer de ud-
fyldte skemaer med ansættelses- og lønforhold, specielt så-
fremt der er ændringer, således vi kan få ajourført medlems-
kartoteket. 

Det gælder også de medlemmer, der allerede er eller på-
tænker at gå på efterløn eller pension, da det har betydning 
for deres kontingent.
 
KIM BØJE MADSEN
Landsformand

ÅRSMØDERNE ER STARTET
UDE I AFDELINGERNE

RESTERENDE ÅRSMØDER
I DANSK FORMANDS FORENING

Østjyllands afdeling 2. marts kl. 15.00
Randers Regnskov, Tørvebryggen 11, 8900 Randers C

Midt-Vest Afdeling 5. marts kl. 19.00
Sevel kro. Søgårdvej 2, 7830 Vinderup 

Bornholms Afdeling 7. marts kl. 17.00
Green Solution House, Strandvejen 79, 3700. Rønne.

Nordjyllands Afdeling 23. marts kl. 10.00
Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Aalborg

Afdeling Syd 30. marts kl. 10.00
Kolding Borgerlige Skydeselskab, Munkedam 2, 6000 
Kolding



F O R M A N D S B L A D E T4 FEBRUA R 2 019

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.
Alle var til stede.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var ingen kommentarer. 
Dagsorden blev godkendt.

Der var ingen kommentarer fra referatet fra landsrådsmødet 
den 26. oktober 2018. Referatet må betragtes som godkendt.

2.0 Faglige sager
Kim har deltaget i lønforhandlinger i en del kommuner, som 
han gav et referat fra. Kim har også haft en forhandling med 
en kommune om en bonusaftale samt en lønaftale for en 
driftsassistent.

Endvidere er der udarbejdet et udkast til en fratrædelsesaf-
tale med et medlem på Fyn. 

Vi havde et godt møde i Landsrådet. Kim var glad for, at han 
havde inviteret Jørgen Mosbæk fra Halinspektørforeningen til 
at give et indblik i FTF og i Forhandlingskartellets betydning 
for fagbevægelsen og især os i DFF (Dansk Formands For-
ening). Det afstedkom, at et enstemmigt landsråd besluttede 
sig for at blive i det nye FH (Faglig Hovedorganisation). 

Kontingentet for 2019 blev efterfølgende gennemgået og 
også stemt igennem. Der blev en stigning til aktive på kr. 50,00, 
efterlønnere på kr. 15,00 og pensionister på kr. 10,00 pr. kvartal. 
Der var også en snak om, hvordan vi fremover skal drive for-
eningen, og i den forbindelse skal der også ændres i vores 
vedtægter. Der var flere forslag oppe at vende, og der var bred 
enighed om at lade Kim og Lars udarbejde et oplæg til frem-
læggelse i bestyrelsen.

Dansk Formands Forening har en tilbagegang på 49 med-
lemmer siden 1. januar 2018.

Frank Duwe Hofbrandt, fra Nordjyllands Afdeling, blev ud-
trukket som årets vinder af et weekendophold, fordi han havde 
skaffet et nyt medlem.

Vedrørende sekretariats samarbejdet med HI (Halinspektø-
rerne) og DOBL (Det Offentlige Beredskabs Landsforbund) har 
vi haft møder, således vi kan få linjerne kridtet op. Kim har haft et 
møde med SAFU (Sammenslutningen af Funktionærer), hvor vi 
drøftede den nye situation. SAFU (Sammenslutningen af Funk-
tionærer), meldte på mødet ud, at de vil afvente indtil videre.

2.2
Vi har nu skrevet alle overenskomsterne under med KL (Kom-
munernes Landsforening).

3.0
Der er repræsentantskabsmøde i Forhandlings Fællesskabet 
mandag den 17. december. Kim er blevet spurgt, om han vil 
lade sig vælge som revisor i Forhandlings Fællesskabet. Det 
har han takket ja til.

3.1
Kim har været til møde i FTF sektion P (FTF Privat). Det var det 
sidste møde i denne gruppe, som nu er nedlagt. 

Der er indkaldt til møde i Lederforum i den nye hovedorga-
nisation den 6. februar 2019. Vi vil gerne være med fra begyn-
delsen. 

3.2
Samarbejdet i regionerne: Leo fra Østjyllands Afdeling efter-
spurgte arrangement i samarbejde med Midt-Vest Afdeling.

3.3
FR havde møde den 26. november hos MMF (Maskinmestre-
nes Forening). TDC Lederforeningen gav en orientering om 
samarbejdet med Lederne. Der er møde igen den 9. april 
2019 hos Dansk Formands Forening. 

3.4.
Vores arbejdsløshed i november 2018 er på 8 medlemmer, 
lige over 1 pct.

3.5
Gennemgang af budgettet for november 2018. Det blev ta-
get til efterretning.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
fredag den 14. december 2018 på Hotel Nyborg Strand i Nyborg
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Se vores afdelinger på loxam.dk

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

       Vi hjælper dig med det rigtige grej til dine projekter
       Vores materiel har høj kvalitet og sikkerhed

  LOXAM står klar i 29 afdelinger - vi er tæt på din byggeplads

4.1 Den nye dataforordning.
Vi gennemgår og sletter stadig mails, der er personfølsom-
me. Det skal medlemmer i bestyrelsen også få gjort, hvis I 
ikke allerede har gjort det.

Næste blad, nr. 6 er udsendt. Vi er i gang med blad nr. 1, 
med temaet transport og lastbilopbygning. 

Hjemmesiden
Lars administrerer hjemmesiden. Vi lægger alt det aktuelle 
ind og vil selvfølgelig appellere til, at alle følger med. Der er 
kommet et indlæg til Facebook fra Afdeling Syd.

5.1 Emner til kommende møder / kurser
Kommunalt kursus i uge 41 den 9. og 10. oktober 2019.

5.3 Næste møder.
Bestyrelsesmøde fredag den 15. februar 2019 kl. 10,00 på Ho-
vedkontoret

Bestyrelsesmøde i april 2019, dato bestemmes på næste 
møde. (12. eller 13. april)

Bestyrelsesmøde den 22. juni 2019.

Eventuelt
Gaver til jubilarer blev drøftet kort.
Otto Pedersen fra Afdeling Syd spurgte, om vi ikke kunne 
overflytte et medlem fra en fagforening til Dansk Formands 
Forening, men det skal medlemmet selv gøre.

Referent Winnie Hansen
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DFF SNAKKER MED NYE 
SAMARBEJDSPARTNERE
Halinspektørerne og Det Offentlige Beredskabs 
Landsforbund er interesseret i samarbejde om bl.a. 
sekretariat.

AF NIELS HENRIKSEN

Efter at et muligt samarbejde med Konstruktørforeningen er 
glippet, er Dansk Formands Forening begyndt at kigge sig 
om efter andre, relevante samarbejdspartnere. Sonderinger-
ne ser positive ud, og foreløbig tyder det på, at et samarbej-
de om i hvert fald sekretariat kan blive en realitet.

– Det er vigtigt, at vi gør det ordentligt og fornuftigt fra be-
gyndelsen. Vi har haft møde med HI (Halinspektørforeningen) 
og DOBL (Det Offentlige Beredskabs Landsforbund), og beg-
ge foreninger er indstillet på samarbejdet. Der er dog en min-
dre udfordring, fordi halinspektørerne har kontorer i Solrød, 
sagde landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning. 

En besparelse
Landsformanden understregede, at DFF sagtens kan se sig 
selv i et samarbejde med de to organisationer om sekretari-
atsfunktioner.

– Der vil helt klart blive en besparelse, hvis vi får fælles sekre-
tariat. Der vil blive udarbejdet et budget over, hvad det koster, 
f.eks. husleje m.m. og på hvilke områder det vil være relevant at 
samarbejde. Vi vil stadig drive vores egen forening selvstæn-
digt og have vores egen identitet., fastslog Kim Bøje Madsen, 
der kunne tilføje, at også Sammenslutningen af Funktionærer 
har været inviteret med til møde hos halinspektørerne. SAFU 
har dog meddelt, at organisationen indtil videre vil afvente. 

DFF har netop fået et udskrift af en dom vedrørende beta-

ling for ydelser organisationer imellem. Dommen gik på, om 
der skulle betales moms af ydelser udført af de implicerede or-
ganisationer. Det skal der ikke. Forudsætningen er dog, at der 
bliver udarbejdet en samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, 
hvordan parterne deler økonomien op.

Skal have en snak
– Vi skal nu have en snak om bl.a. husleje og om udført fagligt 
arbejde. Vi skal endvidere på sigt prøve om vi kan skabe no-
get fælles IT, herunder medlemskartotek, samt måske også 
noget fælles regnskab, forklarede landsformanden, der tilfø-
jede, at den nuværende lejekontrakt i Eliasgade er sammen-
sat således, at DFF har seks måneders opsigelse og dermed 
rimelig tid til at få ryddet lokalerne på Amager, såfremt sam-
arbejdet bliver en realitet.
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– Landsrådsmødet 2018 på Fyn var et godt møde. 
Jeg var især glad for at vi havde inviteret Jørgen 
Mosbæk fra halinspektørerne. Han gjorde det godt, 
og fik forklaret hele situationen, såfremt vi valgte at 
udtræde af den nye hovedorganisation. 

Det eneste, som jeg var lidt træt af, var, at der var for mange 
af medlemmerne af landsrådet, der ikke mødte op. Det synes 
jeg er meget ærgerligt, ikke mindst set i relation til, at alle har 
kendt datoen i 2 år.

Landsformand Kim Bøje Madsen var mildest talt ikke impo-
neret over deltagelsen på landsrådet på Hotel Svendborg, og 
den manglende opbakning kan sagtens få konsekvenser i den 
vedtægtstilpasning, som Kim Bøje Madsen og vicelandsfor-
mand Lars E. Hansen fik mandat til på landsrådet.

– Vi fik nemlig besluttet, at vedtægterne skal tilpasses, og 
det vil vi fremlægge for bestyrelsen og derefter på årsmøderne 
næste år, sagde landsformanden, der kunne afsløre, at besty-
relsen i Dansk Formands Forening har vedtaget, at foreningen 
igen vil have en stand ved Have & Landskabsmessen i Slagelse. 
Messen afvikles fra den 28. august til og med den 30. august.

NY FERIELOV PÅ VEJ
En ny ferielov venter lige om hjørnet. Loven om samti-
dighedsferie træder således i kraft den 1. september 
2020, og en overgangsordning sikrer, at overgangen fra 
gammel til ny ferielov sker så smidigt som muligt.

Overgangsordningen indebærer, at den ferie, der op-
tjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 
indefryses, og dermed ikke kan holdes eller udbetales, 
før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet for at gå 
på pension.

Selv om der indefryses ferie, kan de fleste fortsat holde 
ferie, som de plejer, da den ferie, der optjenes i perio-
den 1. januar-31. august 2019, kan afvikles i perioden 1. 
maj-30. september 2020, hvorefter lønmodtageren 
overgår til den nye ferielov.

Lønmodtageren kan så holde betalt ferie, der er optjent 
ved samtidighedsferie, og derved sikres det, at lønmod-
tageren kan holde op til fem ugers betalt ferie i over-
gangsåret, samtidig med at arbejdsgiverne undgår at 
udbetale op til 10 ugers ferie på et enkelt år.

Det sidste års ferie (efter gammel ferielov) udbetales, 
når man forlader arbejdsmarkedet.

• Ferie optjent i kalenderåret 2018, afholdes 1. maj 2019-
30. april 2020.

• Ferie optjent 1. januar-31. august 2019 afholdes 1. maj-
30. september 2020.

• Ferie optjent 1. september 2019-31. august 2020 inde-
fryses.

• Ferie optjent 1. september 2020 og fremadrettet er 
samtidighedsferie.

De indefrosne midler bliver indsat i en fond der bli-
ver administreret af ATP.

VEDTÆGTERNE 
SKAL TILPASSES
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§2a sagen har været en tur i landsretten igen.

AF NIELS HENRIKSEN

2018 har været et af de år, hvor fagforeningen virkelig har spillet 
en aktiv rolle i forhold til medlemmerne. Meget af landsfor-
mandens tid er således gået med at mægle og forlige i større 
og mindre sager rundt i landet. Desuden har den efterhånden 
nok så kendte §2a-sag igen været omkring landsretten.

– Aarhus-sagen er tilsyneladende faldet til ro, og jeg forven-
ter ikke flere afskedigelser på grund af den tidligere chef. Des-
værre tabte vi i afskedigelsesnævnet i KL, Kommunernes Lands-
forening. Vi mente ellers, at vi have en god sag, men dommeren 
for bordenden, der havde den afgørende stemme, ville det an-
derledes, fortalte Kim Bøje Madsen, der hentydede til en sag 
om påstået sexchikane.

En fornøjelse
– Jeg har i årets løb deltaget ved en hel del lønforhandlinger. 
Set over en bred kam, har det været en fornøjelse for mig, og 
forhåbentlig også for medlemmerne med de resultater, der 

er fremskaffet til medlemmerne, smilede landsformanden, 
der kunne fortælle, at § 2a sagen med nu afdøde Karsten Ras-
mussen igen har været om ad landsretten. 

§ 2a-sagen
– Jeg blev på et møde i FTF Privat orienteret om, at sagen har 
været for i Landsretten. Jeg skrev til vores advokat SJ Law, at 
jeg havde hørt, at der var blevet afsat dom i sagen den 29. 
maj 2018. Advokatens sekretær undskyldte mange gange, og 
sagde at det var en stor fejl. Sagen har været i landsretten til 
udtalelse igen, omkring forældelsesfristen. Hvis man sagsø-
ger staten, skal det ske inden for tre år, normalt er det fem år, 
og det var det, man forholdt sig til. Om der kan gøres mere i 
den sag, ved vi ikke endnu. Sagen har været til vurdering, og 
boet, samt advokaterne, har besluttet at anke sagen, da den 
er meget principiel. 

– Jeg er meget glad for, at det er boet der kører sagen vide-
re, med fri proces mod staten. Det har været en meget dyr sag. 
Heldigvis ikke for os. 

Vi afventer det videre forløb i sagen, noterede Kim Bøje 
Madsen.

2018 ET ÅR MED 
MANGE SAGER
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TURBULENS I A-KASSEN
De fleste medlemmer af DFF er samtidig medlem af Aka-
demikernes A-kasse, der har været igennem nogle turbu-
lente måneder.

I efteråret gjorde en vicedirektør i organisationen op-
mærksom på flere kritisable forhold i a-kassen. Det drejede 
sig angiveligt blandt andet om misbrug af midler i forbindel-
se med indkøb og arrangementer samt chikane af tillidsper-
soner. Den daværende adm. direktør blev i den forbindelse 
afskediget, og flere medier satte fokus på de kritisable for-
hold, der har hersket i Akademikernes A-kasse.

DFFs landsformand Kim Bøje Madsen var i sin rolle som 
afløser for Maskinmestrenes formand med til at afskedige di-

rektøren på et ekstra ordinært bestyrelsesmøde. Den davæ-
rende formand for bestyrelsen har siden valgt at gå af. Sagen 
har således medført store ændringer i toppen af organisatio-
nen.

Den 4. januar 2019 blev Thomas Damkjær Petersen (IDA) 
valgt som ny formand, mens Sara Vergo (Djøf) og Rikke Løvig 
Simonsen (Pharma Danmark) blev henholdsvis 1. og 2. næst-
formand. De blev valgt på et indkaldt ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde.

TDC Lederforening har besluttet sig for at lade sig ind-
lemme i Lederne. Der er holdt fire møder i FR, hvor det fore-
løbig er besluttet at fastholde sammensætningen.

NOTER FRA BERETNINGEN
Formandsbladet fungerer rigtig godt. Vi får stor ros for 
vores blad, både fra medlemmer og vores annoncører og 
samarbejdspartnere. Vi kunne dog godt ønske lidt flere 
annonceindtægter. Vi vil fortsat gerne høre fra medlem-
merne, hvis de har noget spændende at skrive om. Vi har 
jo Niels Henriksen til at skrive og fotografere for os, det 
samarbejde har vi stor fornøjelse af.

Hjemmesiden har vi godt styr på. DFFs vicelandsformand 
Lars E. Hansen administrerer hjemmesiden, og det gør 
han fint. Vi mener hjemmesiden giver de nødvendige in-
formationer til medlemmerne, og vi har derfor ingen pla-
ner om at ændre på den lige nu.

PFA Pension, som vi tilbyder til vores medlemmer, er vi 
rigtig godt tilfredse med. Vi har haft et par sager som 
krævede lidt arbejde af juristerne, men vi har i begge til-
fælde fået en god løsning. Det er især tilbuddet om hel-

bredsforsikring, som vi vil henstille til vores medlemmer at 
bide mærke i. 

Forbrugsforeningen er et tilbud til vores medlemmer. 
Jeg synes personligt, det er en god forening, hvor der er 
mange gode tilbud, og man kan opnå markante rabatter i 
mange butikker efterhånden. Kreditkortet koster 132 kr. 
om året til administrationsudgifter.

Dansk Formands Forenings medlemmer omsatte i 2018 
for 1.023.998 kr. og de i alt 48 aktive medlemmer optjente 
ikke mindre end 51.636 kr. i bonus, svarende til en bonus på 
1.076 kr. pr. medlem i snit.

Tjenestemændenes Forsikring (TJM) er også et tilbud 
som vores medlemmer kan gøre brug af. Det ser ud som 
til, at priserne på forsikringerne er blevet endnu bedre. 
Jeg kan kun anbefale at gå ind på hjemmesiden og se 
priserne.

I sin beretning kunne landsformanden fortælle, at fagforenin-
gen forventer et underskud for 2018.

- Der er tre forhold, der er løbet fra os. Det er indtægter på 
medlemmer, altså medlemsnedgangen. Det er kurser, hvor det 
kommunale kursus er blevet noget dyrere end forventet. Men vi 
får jo ikke Akutpenge, hvis vi ikke bruger penge på kurser. Her 
er reglerne blevet strammet meget op. Det sidste er vores om-
kostninger på de sager, der har været, både dem vi selv har kla-
ret, og dem vi har haft advokat på, forklarede Kim Bøje Madsen 
og tilføjede, at revisor nu opdeler udgifterne endnu mere, så 
det er lettere for ledelse og bestyrelse at følge udviklingen.

Et lille skub opad
På landsrådsmødet fik bestyrelsen opbakning til at give kon-
tingentet et lille skub opad. Således er kontingentet steget til 
870 kr. i kvartalet for de aktive medlemmer. Efterlønnerne 
steg med 15 kr. i kvartalet, og pensionisterne gik heller ikke fri 
denne gang. De steg med beskedne 10 kr. i kvartalet.

En af skurkene i regnskabet er en tilbagegang på 49 med-

MINDRE KONTINGENTSTIGNING
lemmer siden 1. januar 2018 og dermed manglende indtægter 
fra kontingent.

Frank Duwe Hofbrandt, fra Nordjyllands Afdeling, blev ud-
trukket til et weekendophold, fordi han havde skaffet et nyt 
medlem.
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Afdelingsformanden kunne glæde sig over god del-
tagelse til årsmøde og udflugter for medlemmerne.

AF NIELS HENRIKSEN

– Vi er en af de få afdelinger hvor der kommer flere aktive end 
pensionister. Det er super, og det er jeg virkelig stolt af. Vores 
afdeling er en af de mindste men en af dem med bedst frem-
møde, tusind tak for det.

Sådan sagde afdelingsformand og vicelandsformand, Lars E. 
Hansen, da han aflagde beretning på Hotel Falster. Deltagelsen i 
årsmødet var desværre var en smule reduceret, fordi Kong Vinter 

for første gang i år havde besluttet at lægge sin kolde hånd over 
Danmark, også Sydhavsøerne. Lars E. Hansen kunne fortælle om 
et par gode og velbesøgte arrangementer i afdelingen.

Møn fra søsiden
– Forrige år måtte vi aflyse en sejltur fra Klintholm Havn på 
grund af vejret, men i år blæste det så vi akkurat kunne kom-
me ud, og jeg må sige, at alle fik en hårrejsende oplevelse, da 
klinten kom til syne. Skippers kone var 2. mand på kutteren, og 
hun guidede på turen. Efter 2 timers sejlads var alle godt sult-
ne, da vi gik ombord i det store fiskebord i det gamle frysehus. 
Tror jeg talte til 18 forskellige slags sild m.v. dog var der også 
mulighed for, at folk kunne blive mætte uden at spise fisk. 

MEDLEMMERNE
BAKKER SOLIDT OP OM
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Lolland-Falster
Besøg i Operaen
– Næste tur gik til København. Med bus begyndte vi vestpå, 
og så samlede vi op langs motorvejen. I bussen var der kaffe 
og rundstykker. Vi ankom til operaen og fik en meget fin 
rundvisning af en guide, der trods sin unge alder og med 
opsat hår, gik meget op i tingene. Efter to timers kultur var 
der brug for at skylle oplevelsen ned med medbragte øl og 
vand. 

– Så kørte vi til Gammelstrand, og her ventede turbådende 
os. Vi købte en forfriskning til turen, og vejret viste sig fra bed-
ste side, og København er bare smuk fra søsiden. En fantastisk 
oplevelse. Så var tiden kommet til frokosten, der blev indtaget 
i Restaurant Kronborg, i verdens hyggeligste kælder (betjenin-

gen var fra Falster og havde stået i lære på Hotel Falster, det 
gjorde ikke oplevelsen ringere). Det var en lækker frokost, som 
trak lidt ud, så bussen måtte vente. Det var ikke nemt at kom-
me ud af København på grund af prideparade, men alt i alt en 
super dag i gode venners lag, understregede afdelingsfor-
manden. 

– Afdelingen var selvfølgelig også fuldt repræsenteret til 
landsrådsmøde i Svendborg. Skuffende at alle afdelinger ikke 
formår at bruge den ene dag hvert andet år, især nå datoen 
kendes to år i forvejen, sukkede Lars E. Hansen, der kunne for-
tælle, at afdelingen planlægger en guidet tur i Folketinget, 
formentlig i maj – datoen kan dog blive ændret i tilfælde af et 
valg – og en tur til Gisselfeld Kloster i Haslev den 31. oktober.
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DANMARKS TREDJE 
STØRSTE BRO
Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbin-
der Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 
km lang og er Danmarks tredje største bro efter Øre-
sundsbroen og Storebæltsbroen. 

Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor an-
lagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. 
Desuden får den gang- og cykelsti. 

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er sam-
tidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem Kø-
benhavn og Tyskland. 

Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og 
jernbanetrafikken i 2023.

Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af 
den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr. 

Det er et italiensk joint venture kaldet SBJV bestående 
af Itinera, Grandi Lavori Fincosit og Condotte, der har 
vundet opgaven med at bygge broen for den danske stat.

To danske anlægsentreprenører har taget hul på op-
gaven

AF NIELS HENRIKSEN

Efter et meget langt tilløb har to danske anlægsentreprenører 
omsider taget hul på arbejdet med den nye Storstrømsbro.

– Så kom vi endelig i gang med Storstrømsbroen. Selvom 
det var spændende op til start, fordi to entreprenører blev ver-
fet ud af konsortiet på grund af økonomisk formåen – eller må-
ske var de lidt for kreative. Men det er dejligt at se, at to danske 
firmaer er i fuld gang, nemlig Årsleff og Barslund, sagde afde-
lingsformand Lars E. Hansen i sin beretning.

– Det bliver spændende at følge med i, og mon ikke vi skal 
besøge byggepladsen i løbet af 2020, spekulerede han. 

– Femern er der nu også grønt lys for på begge sider af sun-
det, men der er forventelig start tidligst ultimo 2020, og jeg er 
sikker på, at Scandlines prøver at spænde ben for projektet, alt 
det de kan, forudså Lars E. Hansen, der i sin beretning også 
kom ind på bl.a. overenskomstforhandlinger, fremtiden for 
Dansk Formands Forening og situationen i Akademikernes 
A-kasse.

ENDELIG I GANG
MED STOR
STRØMSBROEN
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Medlemmerne havde bl.a. en dejlig aften på Bakken 
sammen med seniorerne

AF NIELS HENRIKSEN

Rent fagligt har det forgangne år i Dansk Formands Forening 
Afdeling Sjælland været ganske roligt. Til gengæld har med-
lemmerne sammen med tidligere kolleger i seniorklubben 
været inviteret på gode ture.

Sådan fortalte afdelingsformand Keld Klausen Dahl i sin be-
retning på Overdrevskroen i Ringsted.

Højt humør på Bakken
- Vi deltog i turen til Cirkusrevyen. Det var en dejlig tur, æres-
medlem Niels Troest havde fået stablet på benene. Vi havde 
skønt vejr dejligt, og der var fælles middag på Bakken, hvor hu-
møret var meget højt. Endnu et godt stykke arbejde, Niels Tro-
est havde lavet. Igen kneb det med tilmeldingerne, men dem, 
der var med, fik en fantastisk aften ud af det, konstaterede 
Keld Klausen Dahl og tilføjede, at det desværre er nødvendigt 
fremadrettet at kræve bindene tilmeldinger med betaling.

De ansvarlige er allerede i tænkeboks med hensyn til arran-
gementer i år.

Afdelingsformanden kunne yderligere oplyse, at Afdeling 
Sjælland nu er blevet repræsenteret i DFFs bestyrelse.

ET ROLIGT ÅR
PÅ SJÆLLAND

Afdelingsformand Keld Klausen Dahl aflægger beretning på 
årsmødet i Ringsted.

Afdeling Sjælland har i år hele 15 jubilarer. Her er det 25 års jubilar Bo Frederiksen, der får overrakt gaver af afdelingsformand Keld 
Klausen Dahl og DFFs landsformand Kim Bøje Madsen.
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Seniorklubben DFF Afdeling Sjælland har indført en 
ny struktur, efter at den ene af afdelingens to æres-
medlemmer er stoppet som formand for seniorerne. 
Efter Niels Troests eget ønske om at forlade for-
mandsposten er det nu Lena Knudsen og Bjarne 
Knudsen, som står for tilmeldingerne.

På seniorernes årsmøde blev regnskabet læst op af Bjarne 
Knudsen og godkendt. Dankortkontoen er blevet lukket, da 
der er alt for mange gebyrer i forhold til de midler, som for-
eningen råder over. Kassebeholdningen er på kr. 55,05 i kon-
tanter. Fremover er det afdelingens kasserer, som holder styr 
på økonomien. Seniorerne har ansøgt om tilskud til vore akti-
viteter, og pengene er også blevet bevilget.

Der er aftalt følgende arrangementer for 2019
Den 27. juni 2019, Sankt Hans, kl. 13.00, Hedeland ved Roskil-

de med madkurv og egne drikkevarer. Sonja bager kage og 
Connie bager kringle. Evt. grillkul fra Keld.
Tilmelding senest den 19. juni 2019.

September/oktober 
Der er ikke aftalt noget endnu, men seniorerne slår sig måske 
sammen med Afdeling Sjælland.

Den 27. november 2019, julefrokost på Overdrevskroen i 
Ringsted kl. 13.00. Tilmelding senest 13. november 2019.
Den 16. november 2019 er der åbent hus i Hammer Forsam-
lingshus i anledning af afdelingsformand Keld Klausen Dahls 
60 års fødselsdag. Nærmere herom senere.

Al tilmelding fremover sker til
Lena Knudsen 3013 2618
Bjarne Knudsen 2025 2618

Niels Troest takkede af for denne gang og håbede i sin beret-
ning, at der eventuelt kunne komme nogle flere seniorer til ar-
rangementerne, da der er omkring 100 seniorer i afdelingen.

ÆRESMEDLEM
STOPPER
I SPIDSEN
FOR
SENIORER
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BRDR. PLAGBORG 
ER KLAR TIL AT 
TRÆDE NYE STIER
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Med afsæt i en solid erfaring i branchen er et af 
landets største opbygningsfirmaer parat til at stille 
skarpt på energivenlige løsninger

AF NIELS HENRIKSEN

Ansvarlighed har altid været et af mange særkender hos Brdr. 
Plagborg i Lindved. Den store virksomhed fylder godt i den lille 
by Lindved i Hedensted Kommune. Som en markant virksom-
hed med flere end 100 arbejdspladser samarbejder Plagborg 

gerne til alle sider i lokalsamfundet. Ansættelse af lærlinge har 
siden etableringen af virksomheden i 2002 været en klar strate-
gi, både for at tage et medansvar for at unge kan få en uddan-
nelse og for at være medansvarlig for branchens udvikling.

– Og med afsæt i den store viden og erfaring, som de tre 
brødre havde med i værktøjskassen, da de etablerede virksom-
heden, er vi også klar til at træde nye stier. Ikke mindst de grønne 
hvor vi kontinuerligt udvikler vores løsninger vendt mod bl.a. 
grøn energi og el-biler, forklarer driftschef Peter Hansen.

Udlært smed
– Vi producerer eksempelvis Danmarks letteste transportkas-
se, som er med til at reducere brændstof, påpeger driftsche-
fen, der selv er udlært smed hos Brdr. Plagborg.

Han er blandt de aller første lærlinge, der blev udlært i virk-
somheden. Siden fik han selv en lærling under vingerne, inden 
han rykkede teltpælene til Aarhus for at uddanne sig som ma-
skiningeniør og siden ledelse. Med stillinger i vindmølleindu-
strien i både Danmark og England blev han en dag ringet op fra 
Brdr. Plagborg, hvorfra tilbuddet lød på en ledende stilling i ad-
ministrationen.

– Jens Jørgen, Carsten og Karl Erik vil dybest set helst gå 
klædt i deres blå arbejdstøj og selv have fingrene med i pro-
duktionen, og da virksomheden voksede løbende, var der be-
hov for en medarbejder, der havde kompetencerne til at vareta-
ge den daglige ledelse. Valget faldt på mig, og i den 
forbindelse er det jo en stor fordel for mig, at jeg igennem min 
tidligere ansættelse dels har stort kendskab til produktionen 
og dels har et nøje kendskab til virksomheden, påpeger Peter 
Hansen, der netop er fyldt 30 år og således har nået meget og 
langt i sin korte erhvervskarriere.

Tillid og branchekendskab
– Tillid, kundeservice og kendskab til branchen er de helt af-
gørende årsager til, at vi er vokset fra nærmest ingenting til i 
dag at fylde ca. 5000 kvm og beskæftige flere end 100 med-

Rådgivning er en af vores fornemste 
opgaver, og vi oplever heldigvis rigtig tit, at 
eksempelvis formænd i entreprenørvirksom-
heder eller driftschefer i de kommuna le 
materiel gårde kommer på besøg hos os, 
således at vi sammen kan finde frem til den 
helt rigtige løsning for kunden.

PETER HANSEN, DRIFTSCHEF
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arbejdere. Jens Jørgen, Carsten og Karl Erik havde hver især 
en meget stor erfaring fra branchen, da de besluttede sig for 
at blive selvstændige, og den respekt og den tillid, som de-
res kompetencer har skabt, betyder da også, at mange kun-
der stadig ønsker at handle direkte med en af de tre brødre. 
I takt med at virksomheden stadig bliver større, bliver det 
vanskeligere fortsat at opfylde den slags ønsker, så derfor 
kører vi også forskellige nøglepersoner i stilling til at blive fa-

Sidste år leverede vi 1000 varebiler og 
200 lastbiler til kunder i hele landet. Vores 
kunder er typisk autoriserede forhandlere af 
de forskellige mærker.

PETER HANSEN, DRIFTSCHEF



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

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

MØD SAWO PÅ TRANSPORT 2019  
FRA 21. TIL 23. MARTS. 

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

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



TEMA  transport & lastbilopbygning20

ste kontaktpersoner for kunderne, forklarer Peter Hansen.
Mens Formandsbladet besøger virksomheden i Lindved ruller 
spritnye biler forbi vinduerne. Efter endt opbygning efter kun-
dens specifikke ønsker tjekker kvalitetskontrollen minutiøst, at 
alt er som aftalt. Billeder fra alle vikler supplerer en præcis be-
skrivelse af opgaven, og knap er den ene bil kørt videre, først 
den næste ruller ind på pladsen – klar til inspektion.

– Sidste år leverede vi 1000 varebiler og 200 lastbiler til kun-
der i hele landet. Vores kunder er typisk autoriserede forhandle-
re af de forskellige mærker. Mange forbipasserende tror fejlag-
tigt, at vi er forhandler af bilerne, fordi der står en lang række 
fabriksnye biler ved virksomheden, men det er forhandlere fra 
hele landet, der stiller solgte biler hos os klar til opbygning.

Rådgivning
– Rådgivning er en af vores fornemste opgaver, og vi oplever 
heldigvis rigtig tit, at eksempelvis formænd i entreprenørvirk-
somheder eller driftschefer i de kommunale materielgårde 
kommer på besøg hos os, således at vi sammen kan finde 
frem til den helt rigtige løsning for kunden, forklarer Peter 
Hansen, der tilføjer, at Brdr. Plagborg gerne benytter mærke-
specifikke komponenter til opbygningen. Virksomheden i 
Lindved er således allerede Mercedes-Benz og MAN-certifi-
ceret, mens en certificering fra japanske Nissan venter lige 
rundt om hjørnet. En garanti for kunderne om, at de kan for-
vente en opbygning og løsning af aller højeste kvalitet.

Foruden opbygning har Brdr. Plagborg også indrettet egen 
reparationsværksted, hvor skader på bilernes opbygning kan 
blive udbedret effektivt og professionelt.

Tillid, kundeservice og kendskab til 
branchen er de helt afgørende årsager til, at vi 
er vokset.

PETER HANSEN, DRIFTSCHEF
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Familieejede Brande Vognfabrik 
arbejder tæt sammen med en 
bred kreds af lastbilforhandlere

AF NIELS HENRIKSEN

Selv om Brande Vognfabrik sjældent af-
slutter handlen med slutbrugeren men 

derimod med de autoriserede last-
vognsforhandlere af mærker som Vol-
vo, MAN, Scania og Mercedes, så kom-
mer langt de fleste slutbrugere alligevel 
på besøg på virksomheden på Lillebælt 
3 i Brande for dels at drøfte opbyg-
ningen med indehaver Nina og Mo-
gens Laugesen og dels for ved selvsyn 
at følge den professionelle proces.

– Jeg vil tro, at 95 pct. af vores kunder 
kommer fra Sjælland. Gennem et tæt 
samarbejde med de autoriserede for-
handlere bygger vi lastbiler for ikke 
mindst både små men også de største 
udlejere af lift- og entreprenørmateriel, 
forklarer Mogens Laugesen, der den 1. 
juni 2017 overtog virksomheden sam-
men med sin hustru, Nina. Hendes far 

MIDTJYSK
VOGNFABRIK
HITTER PÅ
SJÆLLAND



TEMA  transport & lastbilopbygning22

købte for år tilbage Brande Vognfabrik, 
der blev etableret i 1993, og her arbejde-
de Mogens Laugesen som salgschef. 
Oprindeligt er han uddannet lastvogns-
mekaniker og har således stor viden om 
og erfaring i lastbiler og deres funktioner.

Skræddersyede løsninger
– Vi er en ordreproducerende virksom-

hed, hvor vi skræddersyr kundens løs-
ning. Alt bliver projekteret med afsæt i 
kundens ønsker og behov. Hos os er in-
tet standard, og med vores store erfa-
ring og kompetence kan vi rådgive 
kunden i valg af løsninger, der matcher 
hans behov.

– Hvis kunden ønsker at købe en last-
bil fra Volvo, rekvirerer vi tegninger med 

alle mål fra fabrikken, og så går vi ellers i 
gang. Og det er forfra hver eneste gang. 
Nogle løsninger har vi naturligvis set før, 
og vi ved også af erfaring, hvor vi kan fin-
de mange af reservedelene, men i prin-
cippet opfinder vi nye løsninger hver 
gang, og vi sætter en ære i at ramme 
plet hver eneste gang. Derfor glæder vi 
os også over, at vi sjældent oplever re-

Vi er en ordreproducerende virksomhed, hvor vi skræddersyr kun-
dens løsning. Alt bliver projekteret med afsæt i kundens ønsker og be-
hov. Hos os er intet standard, og med vores store erfaring og kompeten-
ce kan vi rådgive kunden i valg af løsninger, der matcher hans behov.

MOGENS LAUGESEN, INDEHAVER
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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 …

klamationer, påpeger Mogens Lauge-
sen, der fungerer både som sælger og 
som opbygger ved computeren.

Brande Vognfabrik beskæftiger 10 
medarbejdere på værkstedet, inklusiv 
tre lærlinge. De er typisk uddannet som 
lastbilmekanikere, smede, mekanikere, 
kleinsmede eller hydraulikmekanikere. 
Med så mange kompetencer i samme 
hus, er der sjældent opgaver, som Bran-
de Vognfabrik ikke kan løse.

Fokus på kvalitet
– Kvaliteten er i højsædet, og vi går ikke 
på kompromis. Vi forsøger hele tiden at 
opdatere fremstillingsmetoderne og 
konstruktionsdelene, så vi følger med ti-
den. Og jeg er sikker på, at det er en væ-
sentlig grund til, at vi har så mange opga-
ver på Sjælland, hvor vi oplever, at vores 
kunder har skarp fokus på høj kvalitet. 



TEMA  transport & lastbilopbygning24

Og det passer os rigtigt godt, for hos 
Brande Vognfabrik ønsker vi ikke nød-
vendigvis at være de billigste. Til gen-
gæld vil vi meget gerne være kendt for at 
være de bedste. For vores høje kvalitet, 
understreger Mogens Laugesen.

Udover opbygninger af biler helt fra 
bunden, udfører Brande Vognfabrik en 
bred vifte af serviceopgaver for kunder-
ne. Opbygninger af trækkere, lastbiler 
med fejeblad, med og uden kraner i høj 
kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Brande Vognfabrik servicerer vogn-
mænd i alt fra reparationer til syn af de-

res lastbiler, kærrer, blokvogne og an-
hængere. 

Ny lagerstyring
Flere vognmænd ønsker deres tiptrailer 
monteret med plastik for bedre glid ved 
aflæsning. Mogens Laugesen rådgiver i 
løsninger i forhold til vognmandens op-
gaver og monterer plastikken til fordel-
agtige priser.

Som noget nyt er Brande Vognfabrik i 
gang med at oprette helt ny lagerstyring, 
som betyder, at kunderne kan forvente 
en endnu hurtigere sagsbehandling.
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Vandborg Karosserifabrik medvirker ved opbyg-
ningen af 132 nye lastbiler for Falck

AF NIELS HENRIKSEN

Da Søren Nielsen i 1913 etablerede sit eget lille karosse-
riværksted langt ude i Vestjylland, havde han garanteret ikke 
fantasi til at forestille sig, at hans oldebarn mere end 100 år 
senere ville lande en kæmpe ordre fra selveste redningskorp-
set Falck. Ikke desto mindre er Vandborg Karosserifabrik ble-
vet en del af opbygningen af ikke færre end 132 MAN-lastbi-

ler, købt af Falck. Karosserifabrikkens største ordre nogen 
sinde og en kæmpe fjer i hatten til en virksomhed, der trods 
sin beliggenhed langt mod vest, samarbejder med store og 
små kunder i hele Danmark.

Vandborg Karosserifabrik drives i dag af fjerde generation af 
familien Nielsen, Michael Gade Nielsen, der har overtaget roret 
fra sin far, Søren Nielsen – naturligvis opkaldt efter virksomhe-
dens stifter. Søren Nielsen overtog Vandborg Karosserifabrik i 
1981, da hans far døde pludseligt. Søren Nielsen forvandlede 
virksomheden fra et mindre karosseriværksted til en opbyg-
ningsvirksomhed, der arbejder sammen med leasingfirmaer, 
autoriserede forhandlere af forskellige lastbilmærker, udlejere 

VOGNOPBYGGER
LANDER HIDTIL
STØRSTE ORDRE
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af kraner, lifte og entreprenørmateriel samt typisk større entre-
prenørvirksomheder.

Kraner
– Desuden har vi siden 1985 haft forhandling af HMF kraner 
og nu også Palfinger. Som det nyeste har vi fået forhandling 
og service af de hollandske Hoeflon kraner, der er perfekte til 
opgaver, hvor pladsen er trang. Både udendørs og inden-
dørs. Kranerne er så små, at de snildt kan køres ind i en eleva-
tor og transporteres rundt i større bygninger. Kranerne arbej-
der ved el-drift, og der vil således ikke være generende 
udstødning, som selvfølgelig er interessant, når opgaven skal 
løses indendøre, påpeger Søren Nielsen, der – selv om ansva-
ret allerede er overdraget til sønnen Michael Gade Nielsen – 
er fortsat med at varetage en række sine hidtidige opgaver. 

Falck
– Ordren for Falck har været en utrolig spændende og kræ-
vende proces. Falck har valgt at købe lastbilerne hos MAN, 
og en del af opbygningen foregår i Italien. Vi skal bl.a. monte-
re skydelad på 90 af bilerne samt en række andre løsninger. 
Ordren strækker sig over to og et halvt år, men nok så interes-
sant for os er det, at vi efterfølgende sammen med MAN skal 
servicere bilerne, forklarer Søren Nielsen og tilføjer, at der 
rundt om i landet vil blive etableret 12 depoter med reserve-
dele, således at Falck ikke behøver køre til Lemvig, hvis en bil 
skal repareres.

Ny digital løsning
Som noget helt nyt forventer Søren Nielsen også, at Vand-
borg Karosserifabrik i løbet af i år vil introducere en spænden-
de digital løsning i forbindelse 
med opbygning af biler. Hver 
opgave får sin egen mappe, 
som alle involverede parter har 
adgang til. Det betyder, at alle 
relevante oplysninger vil være 
til rådighed til gavn for en opti-
mal proces.

– Vi lægger kontinuerligt nye 
billeder ind, således at kunden 
hele tiden kan følge processen. Alle relevante data ligger i 
mappen. Tilpassede tidsplaner vil også være en del af løsnin-
gen, således at eksempelvis maleren kan se, hvornår han skal i 
gang. Gennemsigtigheden betyder også, at det hurtigt afslø-
res, hvem af de involverede parter der eventuelt hænger i 
bremsen og kan risikere at forlænge processen. I mange tilfæl-
de idømmes der dagbøder ved for sent aflevering, og så er det 
vigtigt at vide, hvor i processen det er gået galt.

– Jeg tror på, at vores nye elektroniske løsning bliver en stor 
succes og en kæmpe fordel i vores fortsatte arbejde med kun-
der i hele landet. Vi er jo godt klar over, at Lemvig for mange lig-
ger rigtigt langt væk. Ved at introducere en løsning, som alle 
har adgang til, kan vores kunder og samarbejdspartnere spare 
flere køreture til Lemvig, og på sigt kan løsningen være med til, 
at Vandborg Karosserifabrik også fremadrettet har en plads i 
branchen, forudser Søren Nielsen, der også ser frem til at intro-
ducere en webshop, hvor kunderne kan bestille deres løsning, 
tilpasset deres egne behov.

Specialopgaver
– Alle vores opgaver er specialopgaver. Vi arbejder ikke med 
standardløsninger men planlægger vores løsninger helt fra 
bunden hver gang. Vi begynder med et tomt chassis og ar-
bejder os ellers fremad efter kundens ønsker og behov. Sam-
men med dygtige underleverandører bygger vi selv kærrer 
op helt fra bunden. Vi beskæftiger et halvt hundrede velud-

dannede medarbejdere – her-
af godt en halv snes lærlinge 
som vi kan give præcis den ud-
dannelse og de kompetencer, 
som er nødvendige for at løse 
specialopgaver for kunderne.

– Der er sådan lidt Ole Op-
finder gemt i os. Vi skal alle 
sammen være gode til at se 
muligheder. Når en kunde kom-

mer med en speciel opgave, skal vi kunne pege på løsninger og 
kende de komponenter, der er relevante for at opfylde kundens 
ønsker, fastslår Søren Nielsen, der flyttede virksomheden fra 
Vandborg til Lemvig i 2000.

Den 1. september er det dog endegyldigt slut med Søren 
Nielsens daglige opgaver i virksomheden. Herefter vil han ale-
ne være formand for familiebestyrelsen, der desuden består af 
de to sønner Michael og Ole.

Vi lægger kontinuerligt nye billeder 
ind, således at kunden hele tiden kan følge 
proces sen.

SØREN NIELSEN
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ANBEFALEDE LEVERANDØRER

75 ÅR

Torsdag den 22. maj fylder tidligere afdelingsformand i 
Dansk Formands Forening Vejle-Kolding Afdeling, Palle 
Brodersen, 75 år.

Palle Brodersen blev den 19. januar 1999 valgt til formand i af-
delingen. Palle Brodersen sad på formandsposten i 10 år til stor 
glæde for Dansk Formands Forening.

Palle Brodersen blev valgt ind i bestyrelsen igen den 16. marts 
2016, til gavn for Afdeling Syd.

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

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Landsformand

70 ÅR

Tirsdag den 19. marts fylder formand Frederik Studsgaard 
Sørensen 70 år.

Frederik Sørensen blev den 13. marts 1992 valgt ind i bestyrelsen, 
da tidligere afdelingsformand Villy Petersen ikke stillede op til 
formandsposten i afdelingen. Her blev Vagn Nordentoft valgt som 
ny afdelingsformand i afdelingen. Frederik Sørensen har gennem 
de mange år i bestyrelsen haft flere tillidsposter i bestyrelsen.

Dansk Formands Forening og Afdeling Midt-Vest ønsker med 
disse linjer hjertelig tillykke med fødselsdagen.

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Landsformand

AFDELING SYD 
PENSIONIST OG EFTERLØNSKLUB

Bowlingtur den 5. april 2019 kl. 16.45 
med bowling fra kl 17.00-18.00.

Herefter grillbuffet fra kl. 18.00 på Bowl’n’fun, Enghavevej 9, Vejle.
Prisen er 50 kr. pr. deltager.

Husk ved tilmelding om du vil bowle eller kun deltage i spisning.

Tilmelding senest den 21. marts 2019 til:
Knud Lang  tlf. 2424 9048 knudlang@gmail.com.
Palle Brodersen tlf. 2240 6511 palle-brodersen@live.dk

Kontingent for 2019 er 100 kr., som indbetales på konto
reg. 9560 · konto nr. 6581408402.

Vi ses på Bowl’n’fun, Enghavevej 9, Vejle.

LOKALNYT
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LOKALNYT

ÅRSMØDE AFDELING ØSTJYLLAND 
MED LEDSAGER

Lørdag den 2. marts 2019
Randers Regnskov, Tørvebryggen 11, 8900 Randers C

Program: Kl. 15:00 Ankomst til Randers Regnskov
 Kl. 15:15 Kaffe, the og kage
 Kl. 16:00 Guidet rundvisning i regnskoven 
 Kl. 17:30 Årsmøde for mødedeltagerne
 Kl. 17:30 Arrangement for ledsagerne
 Kl. 19:30 Aftenbuffet i Regnskovscaféen
 Kl. 21:00 Tak for i aften

Afd. Østjylland er vært v. arrangementet, som derfor er omkost-
ningsfrit for både medlemmer og ledsagere.

Dagsorden til årsmødet
1. Velkomst v. afdelingsformand Leo Kristoffersen.
2. Valg af dirigent.
3. Foreningens forhold v. Landsformand Kim Bøje Madsen.
4.  Afdelingens beretning for året, samt afdelingens planer for det 

kommende år v. afdelingsformand Leo Kristoffersen.
5.  Behandling af afdelingens økonomiske forhold v. kasserer Ulrik 

Von Benzon.
6.  Valg til bestyrelsen: 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år 

(Ulrik Von Benzon og Lars Knudsen).
7. Forhold i øvrigt der vedrører fremtiden.
8.  Indkomne forslag: Forslag der ønskes behandlet på mødet skal 

være afdelingsformanden i hænde senest 2 dage før mødet.
9. Evt.

Tilmelding er nødvendig mht. forplejning. Det sker til afdelings-
formand Leo Kristoffersen på mail: leo.kristoffersen@odder.dk 
eller på tlf. 51387455 senest søndag den 24. februar 2019.

ÅRSMØDE NORDJYLLANDS AFDELING

Lørdag den 23. marts 2019
Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Aalborg

Program:
Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Årsmøde
  Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 12.30 Frokost

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelings-
formanden i hænde senest otte dage før mødet.

Af hensyn til mad, tilmelding senest den 15. marts 2019 til Jens 
Melgaard, tlf.: 23 38 99 02 eller mail: melgaard@waoomail.dk

På bestyrelsens vegne
Jens Melgaard

ÅRSMØDE AFDELING SYD

Den 30. marts 2019 kl. 10.00 
på Kolding Borgerlige Skydeselskab, 
Munkedam 2, 6000 Kolding

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referat.
3. Valg af stemmeudvalg.
 Revisorerne.
4. Formandsberetning v/Otto V Pedersen
 samt godkendelse.
5. Beretning og status v/Kim Bøje Madsen.
6. Regnskab v/kasseren Knud Egeskov
 samt godkendelse.
7. Valg til bestyrelsen. 
  Hans Peter Buch, Knud Egeskov, Per Davidsen og Sigurd 

Smidt (alle modtager genvalg).
8. Årsmødet 2020. Forslag til hvor skal det afholdes.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
11. Uddeling af diplomer og gaver til jubilarer.

ÅRSMØDE BORNHOLMS AFDELING

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 til ca. 21.00
Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
 a) Afdeling v/Bjarne Andersen 
 b) Hovedforening v/Kim Bøje Madsen
4. Regnskab v/Jørn Myhre
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
 a) Bestyrelsesmedlem Sebastian Lund
 b) Revisor Ole Køhlert  
7. Beretning fra arbejdsløshedskassen. Kim Bøje Madsen 
8. Fremtidigt virke. Hvad sker der med DFF. 
9. Eventuelt.

Foreningen byder på mad kl.19.00. 

Tilmelding til Bjarne Andersen, tlf. 30181633 senest den 29. 
februar.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen

ÅRSMØDE AFDELING MIDTVEST

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00
på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter årsmødet er afdelingen vært ved et par stykker smørrebrød.
P.B.V. Vagn
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FRA FORENINGEN

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
75 år 01.04. Helge Frimodt Petersen, L.B. Sørensens Vej 2, 9560 Hadsund
70 år 21.03. Keld Jensen, Kolloparken 79, Frejlev, 9200 Aalborg SV.
60 år 07.03. Egon Mathiasen, Morelvej 3, 9490 Pandrup
50 år 22.03. Kim Kristensen, Adelgade 72 D, 3., 9500 Hobro
50 år 23.03. Kim Søe Larsen, Havremarken 96, 7730 Hanstholm
40 år 29.03. Flemming Høegh Hansen, Hassinghøj 15, 9280 Storvorde

AFDELING ØSTJYLLAND.
70 år 04.03. Jørn Jørgensen, Lundagervej 21, Stevnst, 8870 Langå
60 år 31.03. Rasmus Søren Mahler, Haraldsvej 26, Gram, 8660 Skanderborg
60 år 08.04. Flemming Kristiansen, Banevej 8, 8320 Mårslet
40 år 28.03. Henrik Holmer Petersen, Bybjergvej 4 A, Vejby, 8961 Allingåbro

MIDT – VEST AFD.
70 år 19.03. Frederik S. Sørensen, Jens Globs Alle 10, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

AFDELING SYD
80 år 31.03. Finn Mikkelsen, N. P. Danmarksvej 61, 8732 Hovedgård
80 år 21.05. Karsten Ørum Madsen, Jagtvej 92 B, 6705 Esbjerg Ø
75 år 22.05. Palle Brodersen, Thit Jensens Vej 32, 7182 Bredsten
70 år 11.04. Vagn-Aage Agri, Bystævnevej 49, Aborg, 5610 Assens
70 år 16.05. Svend Jensen, Tornbjerg 15, 8700 Horsens
60 år 03.03. Finn Otto Jensen, Eranthisvænget 4, Otterup, 5450 Ottorup
60 år 23.03. Benny Jørgen H. Pedersen, Cortlandvænget 9, Søhus, 5270 Odense N
40 år 08.03. Brian Christian Stauner, Høgsholtvej 30, 7100 Vejle

AFDELING SJÆLLAND.
80 år 12.05. Kurt Mayland, Svanemosen 27, 2670 Greve
75 år 22.03. John Christian Poulsen, Rosenvænget 3, Soderup, 4340 Tølløse
75 år 06.05. Jørgen Sørensen, Dyrlægegårds Alle 3, 3600 Frederikssund
60 år 09.03. Niels Otto Nielsen, Grundtvigsvej 1, 4700 Næstved
60 år 28.03. Jan Thorkild Dong, Kåstrupvej 37, 4400 Kalundborg
60 år 12.04. Jan Gøttske-Christoffersen, Vinkelstræde 2, 4190 Munke Bjergby
60 år 29.05. Finn Madsen, Skovkanten 62, 4700 Næstved
50 år 16.04. Per Degn, Nåbyvej 9, Nåby, 4160 Herlufmagle
50 år 01.05. Dan Wührnfeldt Nielsen, Præstøvej 97, 4640 Faxa

LOLLAND FALSTER AFD.
75 år 04.03. Jens Lønning Christoffersen, Brandsmose Ringvej 16, 4952 Stokkemarke
75 år 03.05. Kurt Magnus Petersen, Hotelgrunden 6, 1.th., 4773 Stensved
60 år 18.03. Flemming Leif Frederiksen, Stoffervej 8, 4892 Kettinge

BORNHOLM AFD.
60 år 30.03. Niels Kristian Hansen, Bjergbakkevejen 12, Vesterm, 3700 Rønne

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 
Frank Bjørnsgaard Pedersen 01.12.2018 Nordjylland

DØDSFALD
     Afdeling 
Kurt Seidelmann 18.11.18 Syd
John Kjeld Larsen 02.12.18 Nordjylland
Verner Nielsen 26.01.19 Nordjylland

Tema i næste udgave
DFF har til blad nr. 2-2019 valgt temaet:

 SIKKERHED / KRANER,X 
 LIFTE OG BYGGEHEJS X 
Vi sætter fokus på de midler der bruges til løft m.m. i vores branche.
Ligeledes vil vi prøve at give et indblik i de nye teknologier, der bliver 
brugt i dag. Vi vil lave nogle interviews med enkelte leverandører og 
udførende entreprenører indenfor brancherne.

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

DEADLINE ER DEN 27. MARTS 2019.
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GSV Materialeudlejning A/S

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

Jo mere du vil leje 
med os, jo sjovere 
bliver lejen ...
Vi sætter pris på loyale og trofaste kunder. Rent faktisk så 

meget, at vi tilbyder faste fordelagtige rammeaftaler, der  

også giver ro i dit budget. Derudover får du i dagligdagen et  

fast kontaktteam og løsninger tilpasset dine behov. Er du  

interesseret, så ring gerne til os på 70 12 13 15 og hør mere  

om vores løsninger – Velkommen til GSV.


