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DANSK FORMANDS FORENING ER EN FAGORGANISATION FOR ARBEJDSLEDERE OG KONDUKTØRER INDENFOR 
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED SAMT FORMÆND OG ARBEJDSLEDERE INDENFOR KOMMUNER NES OG AMTERNES TEKNISKE

FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMST RETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.

Jeg vil igen stærkt opfordre 
dig til at møde op på 
årsmøderne og gøre din 
indflydelse gældende.

KIM BØJE MADSEN, LANDSFORMAND

I februar eller marts er der årsmøde i din afdeling. Jeg vil igen stærkt opfordre dig 
til at møde op på årsmøderne og gøre din indflydelse gældende. Det er her, du 
får informationen på første hånd, ligesom du kan stille de gode spørgsmål. Du er 
derved med til at bakke op om det frivillige gode arbejde, der bliver udført ude 
i afdelingerne. Du kan se hvor og hvornår, dit årsmøde er her i Formandsbladet 
eller på vores hjemmeside under fanen kalender.

Dansk Formands Forening er nu flyttet til Solrød Strand, nærmere Solrøds Cen-
tret, og vi har fået os indrettet meget fint.

Vi har i den forbindelse sagt pænt farvel til Winnie Hansen, som efter eget ønske 
gerne vil på efterløn. Winnie har været ansat i Dansk Formands Forening i mere 
end 32 år. Vi ønsker Winnie en god fremtid med familien.

Vores nye sekretariat er kommet godt i gang, og vi bringer en præsentation senere 
på året.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er fortsat fornuftig lav. Vi har således en 
ledighed på ca. 2 procent. Dansk Formands Forening vil snart udsende statistik-
kortene. Vi vil sætte stor pris på, at du returnerer de udfyldte skemaer med ansæt-
telses- og lønforhold, specielt såfremt der er ændringer, således vi kan få ajourført 
medlemskartoteket. Det gælder, hvis du allerede er eller påtænker at gå på efter-
løn eller pension, da det også har betydning for dit kontingent.

Kim Bøje Madsen
Landsformand

ÅRSMØDERNE ER NU 
BEGYNDT I AFDELINGERNE
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DAGSORDEN:
1.	 Velkomst	 og	 gennemgang	 af	

dagsorden.
2.	 Faglige	forhold.
3.	 Organisatoriske	forhold
4.	 Driftsforhold.
5.	 Øvrige	forhold
6.	 Eventuelt

NYT FRA FORENINGEN

Landsformanden bød velkommen.

Der var afbud fra Leo Kristoffersen fra 
Østjyllands Afdeling samt fra Otto Pe-
dersen Afdeling SYD.

DAGSORDEN
Dagsorden blev godkendt.

Der var ingen kommentarer til refera-
tet fra bestyrelsesmødet den 25. ok-
tober 2019. Referatet betragtes som 
godkendt.

2.0
Faglige sager

2.1
Der har været mange offentlige lønaf-
taler, der alle er blevet underskrevet.

Kim har i øjeblikket en større forhand-
ling i gang i en nordjysk kommune, 
som er ved at blive afsluttet. Der har 
ligeledes været lønforhandlinger i en 
sjællandsk kommune, hvor vores nye 
sekretariat allerede har hjulpet os. Så 
har Kim holdt et møde med en vest-

jysk kommune vedrørende opsigelse 
af to af vores medlemmer.

Kim har været til møde på Fyn, hvor 
en forsyning har opsagt sin drifts-
leder. Her har Kim haft hjælp fra ju-
risterne i Fagbevægelsens Hoved-
organisation (FH). Vi kunne desværre 
ikke opnå enighed, og sagen bliver 
nu i samråd med FH sendt videre til 
afskedigelsesnævnet. Vi bliver bistået 
af FH i sagen. Så har Lars Hansen og 
Kim deltaget i AJOUR 2019. Det var 
ganske godt besøgt, og der var man-
ge gode oplægsholdere.

Der kommer stadig lidt udmeldinger, 
men der er heldigvis også kommet 
mange nye medlemmer. Bestyrel-
sen blev på sidste bestyrelsesmøde 
enig om fra 1. januar 2020 at afskaf-
fe kontingentfrihed i et kvartal, hvis 
man skaffer et nyt medlem, og derfor 
skulle der for sidste gang udtrækkes 
en vinder af et weekend ophold. Det 
blev Kim Midtskogen Sørensen fra 
Hobro ansat i Aarsleff Rail A/S.

Der ikke været holdt flere møder i det 
nye sekretariat. Det skyldes primært at 
formanden for HI, Henrik Caspersen, 
er sygemeldt med en brækket ankel.

Kim har opsagt lejemålet i Eliasgade, 
og vi flytter den 11. december. Udle-
jer har vist interesse for kontoret fra 1. 
februar. Kim har indhentet pris på flyt-
ning af møbler til Solrød. Kim har lovet, 
at vi er ude senest d. 15. januar. Resten 
af flytningen klarer kontoret selv.

2.2
Vi begynder nu med at planlægge 
de næste kommunale forhandlinger i 
den nye hovedorganisation FH. Der 
bliver indkaldt til møder i nærmeste 
fremtid i FH. I kartellet har vi haft de 
første møder, og vi vil fremover kaste 
os over forskellige emner for at giver 
møderne mere indhold. Det giver 
god mening. Vi debatterede også det 
nye i, at vi skal indgå i en fællesaftale 
hvor vi tilkendegiver at vi kan og vil 
understøtte vores medlemmer i 14 
dage ved konflikt. 

Vedr. overenskomsten med Dansk 
Byggeri blev bestyrelsen enig om, at 
Kim tager kontakt til arbejdsgiverne.

3.0
Fra Forhandlingsfællesskabet har vi 
repræsentantskabsmøde den 17. de-
cember på Arbejdermuseet i Køben-
havn. Kim deltager i mødet. 

3.1
Vi har ikke modtaget noget specielt 
nyt i perioden fra FH. 

Lars deltager i det nye Lederforum.

3.2
Vedrørende samarbejdet i regio-
nerne
Midt-Vest Afdeling har endnu ikke en 
aftale om, hvad der skal ske efter års-
mødet i 2020.

3.3
Næste møde i FR, Fællesrepræsenta-

Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 7. december 2019 på 
Vingsted Konferencecenter. Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
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tionen, er aftalt til 16. december hos 
TDC Lederforening. 

3.4
Kim havde netop modtaget et brev fra 
A-kassen vedrørende valg, som han 
gav et referat fra. Vores arbejdsløshed 
er uændret. Der er 13 ledige medlem-
mer, eller ca. 2,0 pct. Det er et fint lavt 
tal, og der er stadig efterspørgsel på 
formænd i branchen. Alderen spiller 
lidt ind her, ligesom fordelingen ligger 
mest til det sydlige Danmark.

3.5
Gennemgang af vores budget for no-
vember måned 2019. 

Budgettet blev taget til efterret-
ning. Budgettet for 2020 blev frem-
lagt og gennemgået og vedtaget. Det 
blev vedtaget, at der kommer en kon-
tingentstigning på 20 kr. i kvartalet for 
alle medlemmer. 

4.1
Bladet
Næste Formandsblad, nr. 5 er udsendt, 
med temaet: Kloak, regnvand/vand-
bygning samt rottebekæmpelse.
Det blev igen et fint blad. 

Til blad nr. 1. 2020 har vi temaet: 
Miljø, genbrug og bære dygtighed. 
Dette er vi i fuld gang med at tilrette-
lægge. 

Det nye look til formandsbladet 
begynder fra blad nr. 1. 2020. 

Hjemmesiden
Lars administrerer hjemmesiden og 
følger op på det materiale, der tilgår 

os. Ligeledes er Kim blevet oriente-
ret om, at A-kassen og PFA vil sende 
nogle links til os, så informationerne 
bliver mere overskuelige på vores 
hjemmeside.

5.1
Emner til kommende møder/kurser 
(alle)
Ejendomsmessen i Brøndbyhallen 
den 22.-23. april 2020.

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

5.2
Landsrådsmøde 23.-24. oktober 
2020 på Fjelsted Skov Hotel på Fyn. 
Vedtægterne, som Lars og Kim har 
udarbejdet, er udsendt til kommenta-
rer. Der er ikke kommet nogen kom-
mentarer. Bestyrelsen gennemgik de 
nye vedtægter, og de skal nu præsen-
teres i afdelingerne på årsmøderne, 
inden de bliver fremlagt på Lands-
rådsmødet i oktober 2020.

5.3
Næste møder
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 
den 18. april 2020 i de nye lokaler i 
Solrød.

5.4 EVENTUELT
Husk at indberette ændringer i afde-
lingerne efter årsmøderne.

Referent Kim Bøje Madsen
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MANGE SAGER
ENDER MED EN FORNUFTIG 
AFTALE TIL SIDST
Organisationsarbejde fylder meget i 
landsformandens beretning på årsmøderne

AF NIELS HENRIKSEN

– Jeg vil ikke komme ind på så mange sager. Ikke fordi vi 
ikke har nogen, for der har faktisk været en del. Men det 
har for de fleste sagers vedkommende været nogle for-
handlinger, og så en fornuftig aftale til sidst.

Sådan indledte landsformand Kim Bøje Madsen sin beret-
ning på årsmøderne i Dansk Formands Forening.

Her kunne de fremmødte også høre om § 2 A sagen, 
som foreningen tog hul på allerede i 2009, og som nu kører 
videre på 11. år, dog af arvingerne. Landsformanden ved 
endnu ikke, hvornår sagen skal for igen.

KURSUS
– Vores kursusaktivitet er ikke så stor, men vi prøver at til-
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byde alt det, vi har mulighed for. Vi har lagt et kursusforløb 
i en lederuddannelse, samt en videregående lederuddan-
nelse, som Campus Vejle tilbyder. Vi har ligeledes noget 
på vej, nemlig et forløb med én dags kurser. Det etable-
rer vi sammen med Halinspektør Foreningen (HI) og prø-

ver at forelægge det i Forhandlingskartellet også. Den nye 
hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation 
(FH), har også noget at tilbyde. Jeg må opfordre vores 
medlemmer til at følge med på hjemmesiden under kurser. 
Vi har dog vores kommunale kursus i uge 41, som er godt 
besøgt. Vi havde i 2019 fået selskab af 10 medlemmer fra 
HI. Det var godt, og vi havde et par gode dage i Svendborg, 
kunne Kim Bøje Madsen fortælle.

BLAD OG HJEMMESIDE
Han kunne videre berette, at Formandsbladet kører rigtig 
godt. 

– Vi får stadig stor ros for vores blad, både fra medlem-
mer og vores annoncører og samarbejdspartnere. Vi vil 
stadig gerne høre fra medlemmerne, såfremt de har noget 
spændende, som kunne være interessant at skrive om. 
Vi har jo Niels Henriksen til at skrive og fotografere for os. 
Det samarbejde har vi rigtig stor fornøjelse af. Hjemmesi-
den kører fint. Vi har vicelandsformand Lars E. Hansen til at 
administrere hjemmesiden, og det gør han godt. Vi mener 
hjemmesiden giver de nødvendige informationer til vores 
medlemmer, men vi har dog talt om, at den snart skal have 
en opdatering. Jeg har en idé om, at vi i vores nye sekretariat 
kan prøve at finde en løsning, når vi er kommet godt i gang.

FORBRUG OG FORSIKRING
Forbrugsforeningen er et tilbud til medlemmerne. Det er 

Katkjærvej 5, 7800 Skive    ·    Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted    ·    info@scantruck.dk    ·    +45 96 147 147 

Bag enhver entreprenørsucces står pålidelige maskiner – og en god revisor! Han eller hun holder et 
skarpt øje med økonomien og kender tallene ned til mindste detalje. Heldigvis vil vores verdenskendte 
maskiner glæde alle talknusere – med yderst fornuftige fakta omkring brændstofforbrug, driftssikkerhed og 
serviceomkostninger. Sikkert billigst i længden.  

www.scantruck.dk

DIN REVISOR VIL ELSKE DIG
Få estimaterne fra Scantruck 

– og glæd din revisor.
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en god forening med mange gode tilbud, og medlemmer-
ne kan opnå gode rabatter i mange butikker, og der kom-
mer hele tiden nye til. Dansk Formands Forenings medlem-
mer handlede i 2019 for 1.021.242 kr. og de i alt 50 aktive 
medlemmer optjente ikke mindre end 53.367 kr. i bonus, 
svarende til en bonus på 1.067 kr. pr. medlem i snit.

Tjenestemændenes forsikring (TJM) er også et godt til-
bud til medlemmerne. TJM Forsikring er ifølge formanden 
blevet endnu bedre med priserne på deres forsikringer.

– Endelig er der PFA Pension, som vi tilbyder til vores 
medlemmer, og som vi er rigtig godt tilfredse med. Vi har 
haft et par sager som krævede lidt arbejde af juristerne, 
men vi har i begge tilfælde fået en god løsning for vores 
medlemmer. Det er især tilbuddet om helbredsforsikring, 
som vi vil henstille til vores medlemmer at bide mærke i. 
Det er en særdeles god ordning, påpegede Kim Bøje Mad-
sen, der kunne fortælle, at regnskabet viser et underskud 
på 70.000 kr., som blandt andet hidrører fra en nedgang i 
medlemstallet på omkring 50.

– Medlemssituationen ser stadig ikke særlig fortrøst-
ningsfuld ud. Vi oplever for stor afgang, og skuden skal 
rettes op, såfremt vi vil bestå som en selvstændig forening. 
Forslag modtages gerne, opfordrede landsformanden, der 
også orienterede om den nye ferielov og om møder i FR – 
Fællesrepræsentationen.

Vores kursusaktivitet er ikke så stor, men vi 
prøver at tilbyde alt det, vi har mulighed for.

KIM BØJE MADSEN, LANDSFORMAND
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Afdelingsformand imponeret over solid opbakning 
til DFF på Sydhavsøerne

AF NIELS HENRIKSEN

Dansk Formands Forenings afdelingsformand på Lolland -
Falster, vicelandsformand Lars E. Hansen, var godt tilfreds, 
da han aflagde beretning på årsmødet på Hotel Falster. En 
fjerdedel af afdelingens medlemmer var dukket op til års-
mødet. Opbakningen til afdelingens tur til Folketinget var 
solid. Og nu er der endelig for alvor kommet skred i de 

meget store anlægsopgaver med Femernforbindelsen og 
Storstrømsbroen. Der var masser at være tilfreds med.

– Så kom vi endelig i gang. Storstrømsbroen kører 
bare derudaf, og der bliver virkelig flyttet noget jord, rejst 
bygninger og støbt noget beton. Det hele begyndte su-
pergodt, og den italienske entreprenør blev rost til skyer-
ne, men smileyen begyndte at vende mundvigene ned-
ad, efter at Arbejdstilsynet havde været på besøg nogle 
gange. 945 strakspåbud, 8 påbud og 2 politianmeldelser 
er det blevet til, samtidig med at der er blevet udstedt 
flere bøder. Det er for dårligt. Man kan sagtens vinde 

STORE PROJEKTER
PÅ VEJ PÅ LOLLAND-FALSTER

Til årsmødet var dukket to jubilarer op. Fra venstre er det afdelingsformand og vicelandsformand Lars E. Hansen, 25 års 
jubilar Torben Christensen, 40 års jubilar Leif Sidor og DFFs landsformand Kim Bøje Madsen.
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et udbud, når det sker på bekostning af arbejdsmiljøet. 
Vi skal sørge for, at alle også kommer hjem sikkert efter 
arbejde. Men når det er sagt, er det en turbobro, der er 
ved at blive opført, og om to år kan de første biler kører 
over. Og ifølge Banedanmark vil de første tog krydse over 
i 2023, fortalte Lars E. Hansen i sin omfattende beretning 
og tilføjede, at nu kan der ikke gå noget galt med Femern-
forbindelsen.

EN SEJ KAMP
– Nu skal der bydes ind på produktionsfaciliteter, så man 
kan komme i gang senest i 2021. Det har været en sej 
kamp at nå hertil, og jeg tror, at det kan være Lolland-Fal-
sters redning, fordi det nu er muligt at trække virksomhe-
der til langs E45. Her har Lolland Kommune fået etableret 
nogle dejlige industriarealer ved Maribo og Guldborgsund 
Kommune ved Nr. Alslev. Det er godt set af de to kommu-
ner, roste afdelingsformanden, der også nævnte planer om 
en fremskudt færgehavn ved Tårs, der vil skære mange 
minutter af sejltiden til Langeland.

FORHOLD I DFF
Lars E. Hansen kom i sin beretning videre ind på en række 
forhold i DFF, blandt andet flytning fra Amager til Solrød 
Strand og de synergier, som samarbejdet med halinspek-
tørerne og beredskabscheferne vil medføre. Han nævnte 

Bruger du koden 7003 ved tilmelding giver vi frokosten
ejendomsmessen.dk

I samarbejde med blandt andet:

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

medarbejder i branchen

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

MESSEN FOR DRIFT & VEDLIGEHOLD AF FAST EJENDOM
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Dennis Hertz (tv) og Søren Belling Jacobsen fra TJM Forsikring orienterede om de fordelene, som medlemmerne af DFF 
kan have i selskabet.

arbejdet i hovedbestyrelsen, overenskomster og de tilbud, 
som medlemmerne med fordel kan benytte. Og medlems-
situationen.

– What dælen do we do? Jeg forstår det ikke. Der er 
kommuner, hvor vi ikke er til stede, og på det private om 
råde er det utroligt, at vi ikke bliver flere, for der er jo mas-
ser af gang i byggeriet. Men arbejdsgiverne er tilbagehol-
dende med at ansætte funktionærer, for vi er for dyre at 
komme af med, siger de.

– Ja, der er masser af udfordringer, men ser vi bort fra, 
at vores lille afdeling har mistet fire medlemmer, så skinner 
solen over vores dejlige lille afdeling, smilte Lars E. Hansen, 
der i øvrigt blev genvalgt for en ny fire-årig periode uden 
modkandidat.

LANG VEJ TIL FOLKETINGET

En planlagt tur til Folketinget blev udsat, fordi der 
pludselig kom et par valg i vejen.

Samtidig var det et udtalt ønske, at medlemmerne af 
DFF Lolland-Falster skulle mødes med det lokale so-
cialdemokratiske folketingsmedlem Lennart Damsbo 
Andersen, der har været tømrer hos firmaet Troels 
Jørgensen.

Egentlig var turen planlagt til maj, men den blev først 
gennemført i september. Til gengæld var oplevelsen 
værd at vente på. Bussen samlede medlemmer op fra 
Skørringe til Rønnede.

Gruppen var på besøg i folketingssalen og i Vandre-
hallen. Frokosten blev nydt i Vallensbæk Havn, inden 
turen igen sydpå.

I det nye år er det planen at tage medlemmerne med 
til både Storstrømsbroen og Femern-forbindelsen.

FAKTA

Det hele begyndte supergodt, og den itali-
enske entreprenør blev rost til skyerne, men 
smileyen begyndte at vende mundvigende 
nedad, efter at Arbejdstilsynet havde været 
på besøg nogle gange.
LARS E. HANSEN, VICELANDSFORMAND
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DFF SKIFTER ADRESSE
Fagforeningen er indgået 
i administrativt fællesskab 
med halinspektørerne og 
beredskabscheferne

AF NIELS HENRIKSEN

Eliasgade 10 er skiftet ud med Solrød 
Center 57 et par håndfulde kilometer 
syd for København. Efter mange år på 
Amager er Dansk Formands Forening 
flyttet et par håndfulde kilometer syd 
for hovedstaden.

– Vi har fra den 1. januar valgt at op-
rette et fællessekretariat med Halin-
spektørforeningen og Det Offentlige 
Beredskabs Landsforbund. Samar-
bejdet betyder ikke, som nogle med-
lemmer fejlagtigt har troet, at Dansk 
Formands Forening er blevet fusio-
neret med andre organisationer. Vi er 
fortsat tre selvstændinge faglige or-
ganisationer, men blot med fælles se-
kretariat, understreger landsformand 
i Dansk Formands Forening, Kim Bøje 
Madsen, der naturligvis er rykket med 

fra Amager til Solrød Center, hvor se-
kretariatet er etableret på 1. sal med 
en række fælles faciliteter.

Mens Kim Bøje Madsen således 
har indrettet sig i sit nye kontor, har 
DFFs kasserer gennem en lang årræk-
ke, Winnie Hansen, derimod valgt at 
benytte flytningen til at gå på efterløn.

EN RÆKKE FORDELE
– Det ny samarbejde giver os hver 
især en række fordele. Vi kan jo se, at 
halinspektørerne og beredskabsche-
ferne har mange lighedspunkter med 
formændene, så med et fælles fokus 
kan vi sparre og hjælpe hinanden og 
vores medlemmer i det daglige og i 
faglige sager, påpeger Kim Bøje Mad-
sen.

– Vi så det senest på det kommu-
nale kursus, som DFF har afviklet i åre-
vis. Her deltog i 2019 10 medlemmer 
af Halinspektørforeningen, og det var 
tydeligt, at medlemmerne her er stil-
let overfor en lang række af de samme 
udfordringer, som vores medlemmer, 
tilføjer vicelandsformand i DFF, Lars 
E. Hansen.

Dansk Formands Forenings landsformand, Kim Bøje Madsen, har allerede travlt 
i sit nye kontor i Solrød Strand.

Kim Bøje Madsen viser vej til DFFs nye lokaler.
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AF NIELS HENRIKSEN

Kun et enkelt medlem havde meddelt sin opsigelse til Dansk 
Formands Forening på Sjælland, der nu dækker hele øen, 
inklusiv København. Det betyder, at Afdeling Sjælland tæl-
ler 281 medlemmer. De fleste havde valgt ikke at bruge en 
eftermiddag til landsmøde på Viby Kro, hvor et par håndful-
de lyttede til afdelingsformand Keld Dahls beretning.

– Jeg beklager, at flere ikke er dukket op. Selv et par af 
bestyrelsesmedlemmerne er her ikke, men de har meldt 
afbud på grund af ferie, sagde formanden i sin beretning, 
hvor han også fortalte, at han havde haft voldsomt travlt i 
sit arbejde som asfaltformand, men at han nu i øjeblikket 
er uden arbejde og derfor har tid til at kaste sig over afde-
lingsarbejdet med større kraft.

MERE GANG I AFDELINGEN
– Nu skal der mere gang i afdelingen, og der er masser at 
tage fat på i et år med landsrådsmøde på Fyn den 24. ok-
tober, hvor der skal tages beslutning om flere vedtægts-
ændringer. Lokalt arbejder vi desuden med flere planer 
om udflugter. Her er forslag om en tur til en eller flere af 
privatbanerne på Sjælland. Der er ønske om at se fristaden 
Christiania og arbejdet med Storstrømsbroen. Desuden 

FLOT 
STATUS 
QUO
PÅ SJÆLLAND

forventer vi at få lov at læne os op ad seniorklubbens arran-
gementer, sagde Keld Dahl, der i øvrigt blev genvalgt for 
den næste fire-årige periode.

SAMARBEJDE
Under debatten fremførte bestyrelsesmedlem Ole Nyberg 
sine betænkeligheder ved, at Dansk Formands Forening nu 
er blevet lagt sammen med andre organisationer, som over-
hovedet intet har med formandsarbejde at gøre.

– Og det er ikke tilfældet. Vi er ikke lagt sammen med 
andre. Vi er tre selvstændige organisationer, der indgår i 
et fælles sekretariat. Vi har hver vores egen organisation, 
det det bliver vi ved med. Og det er i øvrigt et samarbej-
de, vi forventer os meget af, fordi halinspektørerne og 

Afdelingen tæller næsten uændret 281 
medlemmer og bestyrelsen planlægger 
spændende ture i år
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beredskabscheferne er ledere med samme udfordringer 
som vores medlemmer, understregede landsformand Kim 
Bøje Madsen og blev bakket op af næstformand i Afdeling 
Sjælland, Per Tofte Johansen, der også forventer meget af 
samarbejdet.

– På vores kommunale kursus på Hotel Svendborg del-
tog 10 medlemmer af Halinspektør Foreningen, og her var 
det klart, at de har de samme udfordringer som vores med-
lemmer i det daglige, supplerede vicelandsformand Lars E. 
Hansen.

Æresmedlem Gunner Petersen spurgte, om ikke det er 
idé for Dansk Formands Forening at have en stand ved DM 
i Skills, og mødets dirigent Bjarne Knudsen efterlyste sam-
kørsel til landsrådsmødet på Fyn.

Til årsmødet på Viby Kro var to jubilarer mødt op.
På billedet ses afdelingsformand Keld Dahl (tv),
landsråds formand Kim Bøje Madsen, 40 års jubilar
Eggert Christensen og 25 års jubilar Christian Lund.
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H.C. ANDERSENS NYE HUS
ET EVENTYRLIGT BYGGEPROJEKT
NCC forvandler japansk arkitekts spektakulære streger til et unikt 
oplevelseshus – en opgave der giver stolthed

AF NIELS HENRIKSEN / VISUALISERINGER: ODENSE KOMMUNE.

De fleste eventyr ender med, at prin-
sen får prinsessen, og at de lever 
lykkeligt til deres dages ende. Sådan 
kommer det også til at gå med byg-
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H.C. ANDERSENS HUS

Allerede i forbindelse med H.C. Andersen-jubilæet i 2005 var der tiltag til 
at forsøge at skabe en dybere og rigere H.C. Andersen-oplevelse i Odense 
ved at synliggøre de mange steder og aktiviteter, som byen rummede med 
relation til H.C. Andersen. Den Fynske Landsby blev til “en landsby fra H.C. 
Andersens tid”, og materiale blev udarbejdet om de mange lokaliteter i og 
omkring Odense Centrum, der havde særlig forbindelse til H.C. Andersens 
barndom i byen.

En målrettet indsats for at synliggøre Odense som H.C. Andersens Odense 
overfor især de udenlandske turister har haft en målbar effekt. Besøgstallet 
i H.C. Andersens Barndomshjem er således steget fra ca. 12.000 besøg i 
2012 til omkring 44.000 besøg i 2016, og samtidig er antallet af eksempelvis 
kinesiske hotelovernatninger i Odense kraftigt stigende. På denne vis har 
et forøget fokus på Andersens by fremfor på H.C. Andersens Hus således 
været en succes. 

Lukningen og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til ny, levende by-
midte nødvendiggjorde en gentækning af det samlede område omkring 
Børnekulturhuset Fyrtøjet, Lotzes Have og det nuværende H.C. Andersens 
Hus. Derved skabtes samtidig et grundlag for at skabe en helhed, der favner 
bredden og dybden i H.C. Andersens eventyrunivers såvel som både hans 
lokale tilhørsforhold og hans enorme internationale berømmelse.

Derfor blev der i 2014 holdt en international idékonkurrence for at kvalifice-
re nytænkningen af området. 475 bidrag fra 57 lande var en klar danmarks-
rekord for sådan en konkurrence, og det blev afsløret, at lederne af de to 
bedste teams også var regulære verdensnavne: BIG – Bjarke Ingels Group 
og Kengo Kuma & Associates.

Var BIG’s forslag en skulptur, man kunne nyde på afstand, så var Kengo 
Kuma & Associates’ forslag derimod en bygning, der ønskede at skabe re-
lationer til gæsterne i det nye museum. Med stor originalitet og idérigdom 
formåede Kuma at skabe en oplevelse af dobbelthed, der samtidig sløre-
de grænsen mellem fantasi og virkelighed. Et helt unikt projekt, hvor byg-
nings- og havearkitektur gled sammen med indholdskoncept i et uadskille-
ligt eventyrligt hele. Derfor var det også et unikt projekt af Kengo Kuma & 
Associates, der kunne afsløres som vinder af arkitektkonkurrencen på H.C. 
Andersens fødselsdag den 2. april 2016.

Kengo Kuma har selv omtalt projektet som en ny vej for arkitekturen, hvor 
skellet mellem natur og arkitektur er fuldstændig opløst.

FAKTA

geriet af det nye H.C. Andersens Hus 
midt i Odense. Men som det også er 
i eventyrerne, skal hovedpersonerne 
som regel overvinde flere forhindrin-
ger, før de når så langt. Historien om 
opførelsen af det nye H.C. Andersens 
Hus er ingen undtagelse.
– Den første del af vores fire støb-
ninger tog dobbelt så lang tid, som vi 
havde beregnet, men de sidste to gik 
efter planen, smiler projektleder Mar-
tin Wittendorff Jensen. Han er uddan-

net ingeniør og lægger ikke skjul på, at 
han er stolt over at være med til en så 
udfordrende og spektakulær opgave. 
Som ingen entreprenører i Danmark i 
virkeligheden har erfaring med.

Huset er tegnet af den japanske 
arkitekt Kengo Kuma, der har sat in-

geniører og projektleder hos NCC på 
en ganske usædvanlig opgave.

150 TREKANTER
– Loftet i den store centrale udstil-
lingsbygning består eksempelvis af 
omkring 150 unikke trekanter, som 
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alle er forskellig i størrelse, og som 
hælder både den ene og den anden 
vej. Hver trekant har et unikt mønster, 
som er dannet af forskalling skåret 
ud med millimeterpræcision med en 
CNC-skærer. Her arbejder vi med en 
tolerance på plus/minus 1 mm, forkla-
rer Martin Wittendorff Jensen.

NCC vandt med en pris på knap 43 
mio. kr. fagentreprisen, der består af 
det meget komplekse betonarbejde, 
stål samt jord og kloak. Til støbear-
bejdet går omkring 3000 kubikmeter 
beton, som benyttes til 2.500 kvadrat-
meter vægge og 3500 kvadratmeter 
dæk. 

SPEKTAKULÆRT
– Det nye H.C. Andersens hus er 
virkelig et spektakulært projekt, som 
ganske givet vil trække tusinder til, 
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alene fordi formgivningen er så utra-
ditionel. Og det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at vi har brugt rigtig 
mange tanker på, hvordan vi skulle 
materialisere arkitektens tanker og 
visioner. Hos NCC har vi på lignende 
vis stået for panda-huset i Køben-
havns Zoo. Projektet ligner lidt dette, 
og erfaringen fra zoo kan vi naturlig-
vis tage med os i H.C. Andersens 
Hus, men der er så mange elementer, 
der er nye for os, så vi har skelet lidt til 
projekter i udlandet for at hente inspi-
ration til, hvordan vi skulle løse opga-
ven. Desuden har vi haft stor glæde 
af en 3D-model, som gør det noget 
lettere for os at forstå arkitektens tan-
ken, fortæller Martin Wittendorff Jen-
sen og tilføjer, at repræsentanter fra 
Kengo Kuma har besøgt pladsen flere 
gange.

STØBT PÅ PLADSEN
Ikke ret meget i det spændende byg-
geri er ”som vi plejer”. Buede former 
er mere reglen end lige vægge. 99 
pct. af alle støbninger foretages på 
pladsen, in situ. De runde bygninger 
facetteres med forskalling i forskel-
lige bredder, således at bygninger-
ne i virkeligheden ikke er helt runde 
med i stedet mangekantet. Bredden 
på forskallingen varierer fra bare 45 
centimeter til 120 centimeter for de 
bredeste. Indvendigt bliver de runde 
vægge beklædt med gips. Foruden 
de mange vægge er desuden monte-
ret 84 firkantede søjler og in-situ støbt 
77 runde søjler i op til ni meters høj-
de. De bærer tagene, der alle har for-
skellig hældning. For at sikre en stabil 
støbning er der monteret et arbejds-
dæk under taget. Fra gulv til loft er 

der mellem 4,30 meter og 8,5 meter.
Arbejdsdæk er også en del af proces-
sen ved de rampeforløb, der til sin tid 
vil gøre det muligt for besøgende på 
museet at gå rundt både oven på i de 
grønne områder og nedenunder i sel-
ve udstillingen.

UDVALGTE MEDARBEJDERE
– Med så kompleks en opgave har vi 
udvalgt medarbejderne meget nøje. 
Vi råder over en stab af særdeles er-

farne betonfolk, hvoraf mange er en-
ten tømrere eller snedkere og således 
har gode forudsætninger for at ar-
bejde med den særlige forskalling og 
nøjagtighed, som er nødvendig for at 
nå slutresultatet.

– Foruden en kompleks opgave har 
vi også været udfordret af en relativt lil-
le byggeplads i et meget bynært områ-
de. Vi havde på et tidspunkt tre kraner 
stående ved siden af hinanden, lige 
som adgangsvejene er trange, så last-
biler med materialer har haft svært ved 
at komme frem. Endelig er forholdene 
ikke blevet nemme af det store anlægs-
arbejde med Odense letbane i midtby-
en, smiler Martin Wittendorff Jensen.

NCC begyndte på byggepladsen i 
første halvdel af maj 2019, og arbej-
det forventes afsluttet i april. Herefter 
er det meningen, at H.C. Andersens 
nye hus tages i brug i 2021.

Det nye H.C. Andersens hus er virkelig et spektakulært 
projekt, som ganske givet vil trække tusinder til, alene fordi 
formgivningen er så utraditionel. Og det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at vi har brugt rigtig mange tanker på, hvordan 
vi skulle materialisere arkitektens tanker og visioner.
MARTIN W. JENSEN, PROJEKTLEDER
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Entreprenørkoncernen er først i Danmark til at investere i miljørigtig 
maskine, der fræser og genbruger asfalt i samme arbejdsproces

Divisionsdirektør for asfalt Lars Kim Jørgensen (th) og afdelingschef for specialbelægning Henrik Hougaard.

ARKIL SÆTTER ET STORT
GRØNT AFTRYK PÅ VEJEN
AF NIELS HENRIKSEN

100 pct. genbrug af asfalt. Minimum 90 pct. besparelse på 
CO2-udledningen. Og ingen belastning af råstofforbruget. 
Det er tal, man ikke kan negligere. Som man ikke har råd til 
at vende ryggen.

– Derfor har vi også som en ansvarlig virksomhed valgt 
at investere et større millionbeløb i en ny asfaltmaskine, 
der bruges til at renovere gamle, udslidte og utidssvarende 
veje. Maskinen fræser den gamle asfalt op med underlig-
gende bundmateriale, hvorefter materialet blandes med 
skumbitumen og en anelse cement. Det nye materiale kal-
des for BSM – bitumen stabiliseret materiale.

Den nye blanding føres over i en traditionel asfaltudlægger, 
og vupti... kunden har en helt ny vejbelægning, dog skal 
der efter et par uger lægges et nyt slidlag, men bilerne kan 
umiddelbart efter køre på vejen, forklarer divisionsdirektør 
for asfalt hos entreprenørvirksomheden Arkil, Lars Kim Jør-
gensen.

STORFORBRUGER
– Asfaltbranchen er som helhed kæmpe forbruger af rå-
stoffer, og det kan simpelt hen ikke blive ved med at gå i en 
verden, hvor genbrug, energi og miljø står øverst på den 
globale dagsordenen. Den danske asfaltbranche henter på 
årsbasis omkring to mio. tons skærver i fortrinsvis Norge. 
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Skærverne sejles til Danmark og køres fra havnen i lastbiler, 
som ville fylde 1000 km, hvis man satte dem efter hinanden.

– Med maskinen undgår vi at sprænge bjerge og grave 
huller i Danmark og køre den gamle asfalt frem og tilbage 
til asfaltværket.

MASKINE PÅ PRØVE
Lars Kim Jørgensen var sammen med afdelingschef for spe-
cialbelægning Henrik Hougaard og andre kolleger fra Arkil 
på besøg på Bauma-messen i München, hvor de så maski-
nen og straks blev fascineret af dens potentiale. Maskinen 
er produceret af tyske Wirtgen, og gennem producentens 
danske afdeling i Fredericia fik Arkil en maskine på prøve. 
Maskinen kom ud at arbejde på veje i Faaborg-Midtfyn 
Kommune og Aarhus Kommune. 

FLEKSIBEL MASKINE
– Maskinen er produceret efter vores behov. Det betyder, 
at vi får en maskine med fræsevalser på henholdsvis 2,35 
meter, 3,20 meter og 3,80 meter, som kan fræse ned i 25 
centimeters tykkelse. Det betyder, at vi kan tage hele køre-
baner på én gang, fortæller Henrik Hougaard og tilføjer, at 
den ny maskine kan suppleres med en traditionel asfaltfræ-

ser, hvis vejen er bredere. Så vil fræseren lægge en revle af 
opfræset materiale i midten af vejen, og så vil den ny maski-
ne så at sige sluge materialet og genbruge det.

Den maskine, som Arkil har bestilt, findes ikke mage til 
i Nordeuropa. Teknologien er som sådan ikke ny. Den har 
været kendt i blandt andet USA, Canada, Kina og Brasilien 
i årtier. Omkring den brasilianske storby Sao Paulo er så-
ledes en stærkt trafikeret motorvej, som er blevet renove-
ret efter de samme principper med stor succes. Her er det 
opfræsede materiale dog blandet på et stationært anlæg, 
hvilket også kan være virkeligheden i nogle tilfælde i Dan-
mark. Mange kommuner har nemlig bunker af opfræset 
asfaltmateriale liggende, som med fordel kan blandes med 
skumbitumen og cement og dermed blive til nyt materiale 
til slidte veje.

KÆMPE POTENTIALE
– Vi ser et kæmpe potentiale for maskinen. I Danmark har 
vi i alt 74.558 kilometer veje. De 70.713 er kommuneveje, 
hvoraf mange er smalle og helt utidssvarende. De har aldrig 
været beregnet til moderne trafik med store og tunge land-
brugsmaskiner, mælketankvogne og stigende trafikmæng-
der. Derfor er der et stort behov for at renovere og mo-
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dernisere vejnettet til eksempelvis bredere veje, påpeger 
Henrik Hougaard.

– Med vores maskine kan bygherren forvente en for-
nyelse, der holder de næste 15-20 år og se frem til en be-
sparelse i anlægsudgifterne på mellem 20 og 40 procent, 
tilføjer Lars Kim Jørgensen.

Med de perspektiver, der ligger foran Arkils ny maski-
ne, kan det undre, at teknologien aldrig har været udbredt 
i Europa. Men det er der ifølge Lars Kim Jørgensen en god 
forklaring på.

STOR INTERESSE
– I Europa er vi generelt så rige, at vi har haft råd til at smide 
væk og bygge nyt. Nu, hvor genbrug og cirkulær økonomi 
er de varmeste emner på dagsordenen, har vi ikke råd til at 
lade være med at renovere og genbruge, og derfor kan vi 
også allerede nu konstatere meget stor offentlig interesse 
for vores nye maskine og dens potentiale, siger han og føjer 

til, at Wirtgen af samme grund inviterer til seminar netop 
om maskinen og BSM den 30 og 31. marts.

Den ny maskine, der vejer godt 50 tons og kan udlægge 
én kilometer BSM-materiale om dagen, lander i Danmark 
omkring den 1. april, lige præcis tids nok til den kommende 
asfaltsæson. I tilgift har Arkil bestilt to kæmpe store trom-
ler til komprimering af BSM-materialet samt investeret i nyt 
laboratorieudstyr, hvor man analyserer den eksisterende 
belægning og finder ud af, hvad der skal tilsættes for at re-
novere vejen.

Derfor har vi også som en ansvarlig virksom-
hed valgt at investere et større millionbeløb i 
en ny asfaltmaskine, der bruges til at renovere 
gamle, udslidte og utidssvarende veje.

LARS KIM JØRGENSEN, DIVISIONSDIREKTØR
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Hos byggebranchens sociale entreprenør bygger mennesker for 
mennesker og tager ansvar for miljøet

AF NIELS HENRIKSEN

Bæredygtighed har vide rammer 
og giver muligheder for mange for-
tolkninger. Hos den landsdækkende 
byggevirksomhed Enemærke & Pe-
tersen ligger de elementer, som i dag 
betragtes som bæredygtighed, dybt 
i firmaets gener. Enemærke & Peter-

sen har været bæredygtige længe før, 
begrebet blev opfundet. Her handler 
bæredygtighed blandt andet om or-
dentlighed og ansvarlighed for miljø 
og mennesker.

– Med udsagn som ”mennesker 
der bygger for mennesker” er bæ-
redygtighed bare en naturlig del af 
vores identitet og DNA, påpeger af-

delingsdirektør hos Enemærke & Pe-
tersen i Aalborg, Dan Jensen.

GRØN BYGGEPLADS
– Vi er aktuelt i gang med den stør-
ste renovering for boligforeningen 
PM i Brønderslev. Arbejdet strækker 
sig over 22 måneder, og på så stort 
et projekt er det naturligvis oplagt at 

BÆREDYGTIGHED
LIGGER DYBT HOS
ENEMÆRKE & PETERSEN
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Dan Jensen er afdelingsdirektør i Aal-
borg hos byggevirksomheden Ene-
mærke & Petersen.

tænke cirkulært og bæredygtigt. Vi 
har derfor som noget helt nyt etable-
ret en grøn byggeplads, hvor vi alle-
rede fra nedbrydning tænker i upcy-
cling af byggematerialer, og hvor vi 
tracker affald, fortæller Dan Jensen, 
som også har anskaffet pressere til 
pap og papir, der kan presses i baller 
på adressen på Rørdalsvej 81 i Aal-
borg Øst, når medarbejdere kommer 
hjem i firmaet efter fyraften. Til at 
presse pap og plast har vi ansat en af 
vores tidligere medarbejdere fleksjob, 
således at vi er med til at give ham en 
meningsfyldt hverdag.

– Sortering er selvfølgelig mere 
besværligt og dermed dyrere end 
blot at smide plast i containeren, som 
man altid har gjort på byggepladser, 
men for os er det naturligt at sortere 
affald, når det giver mening, under-
streger Dan Jensen og tilføjer, at den 
grønne byggeplads allerede er blevet 
et landsdækkende koncept hos Ene-
mærke & Petersen.

GENBRUG
– 90 pct. af det affald, som vi produ-
cerer i vores byggeriet i Nordjylland, 
bliver genbrugt i dag. Plast fra de 
gamle vinduer i Brønderslev bliver 
granuleret og basis for ny plast. Beton 
bliver knust og klart til genbrug. Jern, 
pap og folie bliver sorteret, mens no-
get træ ikke egner sig til genbrug og 
går til forbrænding. Vi har desuden 
eksperimenteret med at genbrug iso-
leringsmateriale, men indtil videre har 
det vist sig for vanskeligt og tidskræ-
vende at skille isolering fra eksempel-
vis beton.

FORSØGSPROJEKT
Sammen med trælastkæden Stark er 
entreprenørvirksomheden med i et 
forsøgsprojekt om genbrug af træ. 
Det kan eksempelvis være træpla-
der, som bliver brugt til midlertidig 
afdækning på en byggeplads. I stedet 
for at smide pladerne væk efter brug, 
bliver søm og skruer trukket ud, så 
træet kan genbruges på andre byg-
gepladser. Desuden arbejder en af 

virksomhedens ansatte på en app til 
smartphone, hvor det bliver muligt at 
se, hvad der findes af overskudstræ, 
og hvor det kan hentes til projekter.

Også sammen med Stark har Ene-
mærke & Petersen skabt et genbrugs-
skur, som har vundet genklang i hele 
landet. Bag realisering af Næste Skur, 
som tidligere hed ”Reskur”, er et sam-
arbejde på tværs af byggebranchens 
aktører. Det hele begyndte for et års 
tid siden, da Enemærke & Petersen 
lancerede konkurrencen Upcycle 
Challenge for at få idéer til genanven-
delse af byggematerialer. Her deltog 
Krydsrum Arkitekter med idéen – 
og vandt. Herefter gik Enemærke & 
Petersen og Krydsrum sammen og 
vandt Realdanias Circular Construc-
tion Challenge med en præmiesum 
på én mio. kr. Med indsprøjtningen 
fra Realdania blev det muligt at skabe 

et gennemarbejdet genanvendelses-
koncept, som nu er klar til bæredygtig 
masseproduktion – og hvor præfabri-
kation og optimering af arbejdsgan-
gene sikrer, at det i dag er økonomisk 
rentabelt.

TÆNKER BÆREDYGTIGT
Lokalt i Nordjylland retter afdelingsdi-
rektør Dan Jensen i høj grad fokus på 
bæredygtighed ved at tænke ansvar-
ligt både i forhold til byggematerialer, 

Med udsagn som ”menne-
sker der bygger for menne-
sker” er bæredygtighed bare 
en naturlig del af vores iden-
titet og DNA.
DAN JENSEN, AFDELINGSDIREKTØR
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medarbejdere, genbrug og cirkulær 
økonomi.

– For Region Nordjylland har vi 
eksempelvis opført et fælleshus ved 
psykiatrien i Aars. Bygningen er op-
ført i et materiale, der hedder CLT 
(Cross Laminated Timber). Det er et 
træprodukt, som i kraft af sin opbyg-
ning er utroligt stærkt og et spænden-
de og bæredygtigt alternativ til beton, 
fortæller Dan Jensen.

– CLT bygges op af elementer, lidt 
lige som Lego-klodser, og kan derfor 
relativt let pilles ned og bruges igen i 
et nyt byggeri. Modsat beton som er 
svært at pille ned og kun kan knuses, 
hvis det skal bruges igen. CLT giver 
et godt indeklima og en god akustik. 
Desuden har CLT den fordel, at byg-
geriet er tørt. Modsat beton som bru-
ger tid på at hærde og i den periode 
afgiver fugt, som tit skal fjernes med 
affugtere, der koster energi. Træplant-
ning er en af de bedste måder til at 
opsuge CO2, og med brug af CLT fri-

gives CO2’en ikke, når CLT-elemen-
terne bruges igen og igen. CO2’en 
forbliver således en del af kredsløbet. 
Endelig er CLT-elementer væsentligt 
lettere og kræver derfor langt færre 
lastbiltræk, når de skal transporteres 
fra producent til byggeplads, påpeger 
den nordjyske direktør, der tilføjer, 
at CLT er lidt dyrere i anskaffelse og 
kræver en noget større omhyggelig-

hed både i projekteringsfasen og i 
monteringen end beton.

– Modsat beton kan man ikke 
nemt dække eksempelvis forkert 
placerede huller til stikkontakter i en 
træbeklædning. Derfor vil genbrug af 
CLT-elementer altid ske i et meget be-
vidst valg og med blik for den charme 
som genbrugstræ også har, siger Dan 
Jensen.
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Hurtig hjælp 
hvis du bliver 
sygemeldt

Få et EarlyCare forløb specielt til dig, 

hvis du bliver sygemeldt

PFA EarlyCare kan hjælpe dig fra første dag, hvis du bliver sygemeldt 

i 14 dage eller mere. Vores team af social- og sundhedsfaglige 

specialister kan ud fra din diagnose hjælpe med at sammensætte et 

PFA EarlyCare forløb, så du får de bedste muligheder for at komme 

godt tilbage.
 
Ring på 70 80 75 05  •  pfa.dk/earlycare



LÆSERBREV
Til gamle venner, bekendte og kolleger i DFF

Jeg har altid været tilhænger af rationalisering, sammen-
lægninger m.m.  som jeg også har været en del af i mit 
job, og som kommer de fleste til gode. MEN alting har 
en bagside.

Siden sammenlægningerne af afdelingerne har jeg haft 
svært ved at deltage i generalforsamlinger, arrange-
menter m.m., men ikke mindst de sammenkomster for 
pensionister der var, da Københavns Afdeling var selv-
stændig. Dengang blev arrangementerne holdt mellem 
Københavns centrum og nordpå. Det er blevet lidt an-
derledes nu, men jeg forstår godt, at der skal tages hen-
syn til de fleste.

Jeg har lagt mærke til, at efter sammenlægningen foregår 
de fleste, også generalforsamlingerne, lidt mere syd på.

Det betyder at jeg skal bruge mellem 2 og 2,5 time for at 
deltage, og DET er hvis jeg selv kan køre. Ellers skal jeg 
lægge minimum en halv time til, hvis jeg tager offentlig 
transport. Endnu værre bliver det, når mørket er faldet 

på, og jeg vil hjem igen. Så skal jeg lægge én time til.
Det er meget tid at bruge på en generalforsamling eller 
et arrangement, når man er i sit livs efterår, og når man 
opdager, at der er masser af ting, man mangler at udføre 
og er bagud med.

Det føler jeg er lidt træls!! Jeg savner selvfølgeligt at 
møde gamle kolleger, venner og samarbejdspartnere til 
de forskellige arrangementer, men jeg er sikker på, at jeg 
og mine gamle bekendte og tidligere kolleger alle kom-
mer videre, hver på vores måde.

Jeg ved, at jeg vil komme til at savne samarbejdet og de 
sociale hyggetid sammen med ”gamle” kollegaer m.m.

Til DFF. Tak for hjælp og kampe med løn m.m. God vind 
i sejlene i en svær tid fremover, OGSÅ for Dansk For-
mandsforening.

Venlig hilsen
Finn Larsen

ÅRSMØDERNE 2020
På Landsrådsmødet på Vingsted blev datoerne for de kommende årsmøder i afdelingerne i Dansk Formands Forening 
fastlagt således: 

Østjyllands Afdeling ....................................................................Den  7. marts kl. 16.00
Gammel Estrup, Randersvej 2, 8963 Auning

Midt-Vest Afdeling .......................................................................Den 14. marts kl. 16.00
Tambohus Kro, Tambogade 37, 7790 Thyholm

Bornholms Afdeling .....................................................................Den 12. marts kl. 17.00
Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.

Nordjyllands Afdeling ..................................................................Den 21. marts kl. 10.00
Biersted Kro, Borgergade 5, Biersted, 9440 Aabybro

Afdeling SYD ................................................................................Den 28. marts kl. 10.00
Kolding Borgerlige Skydeselskab, Munkedam 2, 6000 Kolding

Se programmet på hjemmesiden eller her i Formandsbladet.

28 DANSK FORMANDS FORENING | FEBRUAR 2020

DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT



ÅRSMØDE MIDT-VEST AFD.
Lørdag den 14. marts 2020 på Tambohus Kro
Tambogade 37, 7790 Thyholm
• For medlemmer med ledsager
• Weekendophold 

Tidsplan
Kl. 15.00 kaffe 
Kl. 16.00 årsmøde
 Dagsorden ifølge vedtægterne
  Mød op da der skal vælges en ny bestyrel-

se – ellers lukker afdelingen efter 52 år 
Kl 19.00  Festmiddag med tre retters menu og efter-

følgende natmad

Pris 100 kr. per person.

Tilmelding senest 14. februar 2020:
Fredrik tlf. 81 75 18 50
Kristian tlf. 60 21 92 80

P.B.V. 
Vagn

ÅRSMØDE ØSTJYLLANDS ADF.
Indkaldelse til årsmøde Østjyllands Afdeling
Lørdag d. 7. marts 2020
Gammel Estrup,
Randersvej 2, 8963 Auning

Tidsplan
Kl. 14.45  Ankomst
Kl. 15.00  Rundvisning på Slottet/Herregården
Kl. 16.00  Årsmøde for medlemmerne, samt hygge/

afslapning for ledsagerne
Kl. 18.00 Middag for alle

Af hensyn til forplejningen, som afdelingen er vært 
ved, skal tilmelding foregå til:

Afdelingsformand Leo Kristoffersen
på mail leo.kristoffersen@odder.dk eller
på telefon 51 38 74 55
senest fredag den 21. februar 2020 kl. 12.00.

Dagsorden til Årsmødet
1. Velkomst v. afdelingsformand Leo Kristoffersen
2. Valg af dirigent
3.  Foreningens forhold ved Landsformand Kim Bøje 

Madsen
4.  Nyt fra PFA ved Jens J. Nordentoft og Kim Bøje 

Madsen
5.  Afdelingens beretning for året der er gået, samt 

afdelingens planer for det kommende år v. afde-
lingsformand Leo Kristoffersen

6.  Behandling af afdelingens økonomiske forhold v. 
kasserer Ulrik V. Benzon

7. Valg til bestyrelsen:
  Afdelingsformanden er på valg (vælges for 4 år)
  To bestyrelsesmedlemmer er på valg (vælges for 2 

år)
  Suppleanten er på valg (vælges for 2 år)
8.  Forhold i øvrigt der vedrører fremtiden:
 Det fremtidige samarbejde med afd. Midt-Vest
9. Indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet skal være afdelings-

formanden i hænde senest dagen før mødet
10. Eventuelt

På afdelingens vegne
Leo Kristoffersen

ÅRSMØDE NORDJYLLANDS AFD.
Lørdag den 21. marts 2020 på Biersted Kro,
Borgergade 5, Biersted, 9440 Aabybro

Tidsplan
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 
afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Tilmelding senest 14.3.2020 til Jens Melgaard
mobil: 23 38 99 02 eller melgaard@waoomail.dk

P.B.V. Jens Melgaard
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ANBEFALEDE LEVERANDØRER

ÅRSMØDE AFD. SYD
Den 28. marts 2020 kl 10:00
Kolding Borgerlige Skydeselskab, Munkedam 2, 
Kolding

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referat
3. Valg af stemmeudval.
 Revisorerne
4.  Formandsberetning v/Otto V. Pedersen (samt 

godkendelse)
5.  Beretning og status v/Kim Bøje Madsen
6.  Regnskab v/kassereren Knud Egeskov (samt god-

kendelsen)
7.  Valg til bestyrelsen
  Formand: Otto Pedersen (Ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlemmer:
  Finn Nielsen
 Palle Brodersen
 Suppleanter:
 Niels Buchhave
 Peter Marius Jørgensen
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
10.  Uddeling af diplomer og gaver til jubilarer

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i 
hænde senest fredag den 13. marts 2020.

ÅRSMØDE BORNHOLM
Torsdag den12. marts 2020 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.  Formand: Bjarne Andersen ønsker ikke genvalg
 b.  Revisor: Bjarne Grønnegård ønsker ikke gen-

valg  
7.  Beretning fra arbejdsløshedskassen.
 Kim Bøje Madsen 
8.  Fremtids virke. Evt. en tur til Femern broen/tun-

nelen i samarbejde med Lolland-Falster Afdeling
9.  Eventuelt.

Foreningen byder på mad kl. 19.00. Tilmelding til 
Bjarne Andersen 3018 1633 eller Jørn Myhre 3018 
1488 senest den 21.februar.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen

BMS - BEDST I HØJDEN 
- BILLIGST I LÆNGDEN

Troldholm 8 · 9400 Nørresundby 
Tlf: +45 70 137 138
mail@bms.dk · www.bms.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
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HOVEDKONTORET
 
DANSK FORMANDS FORENING 
Solrød Center 57, 1. th. • 2680 Solrød Strand • 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
Jørn-Ole Svendsen 01.02.2020 Nordjylland
Kim Nielsen 01.01.2020 Syd
Kenneth Polk 01.11.2019 Syd
Katrine Kas Schulz 01.11.2019 Lolland Falster 
Lars Brøndum 01.11.2019 Østjylland

DØDSFALD
  Afdeling
Anton Aagård Borch 26.01.2020 Nordjylland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
50 år 14/03 André Klittenberg, Hasselvej 2, 7700 Thisted
60 år 05/04 Frank Duwe Hofbrandt, Dybet 13, 9480 Løkken
60 år 07/04 Michael Aaen Jensen, Haslundparken 33, V-Hassing, 9310 Vodskov
60 år 26/04 Jan Bjerregaard Laustsen, Digetvej 15, Uggerby, 9800 Hjørring
70 år 14/03 Søren Olsen, Kornblomstvej 8, Faarup, 7900 Nykøbing M
80 år 16/04 Bent Pedersen, Tolstrupvej 50, 9700 Brønderslev

SYD
50 år 05/03 Henrik Jacobsen, Grønnemosevej 7, Bregnemose, 5690 Tommerup
50 år 14/05 Claus Johanson, Grævlingevænget 141, 5800 Nyborg
60 år 02/03 Finn Orla Kristensen, Hallingager 31, 5750 Ringe
60 år 15/03 Hans Peter Christensen, Kongensgade 33, 6070 Christiansfeld
60 år 06/04 Henning Linnet, Damsbovej 22, Erritsø, 7000 Fredericia
60 år 26/04 Lars Sellerup, Østergårdsvej 4, Sejet, 8700 Horsens
70 år 19/04 Tommy Hansen, Østerled 23, 7171 Uldum
75 år 17/03 Jørgen Madsen, Skovvænget 3, Tommerup St., 5690 Tommerup
75 år 18/04 Leif Sørensen, Grønlandsvej 6, 7000 Fredericia
75 år 28/04 Niels Jens Duel. Damgård, Hassellunden 102, 6705 Esbjerg Ø

SJÆLLAND
50 år 16/04 Martin B. Hansen, Ny Mæglergårds Alle 16, 2660 Brøndby Strand
60 år 03/04 Lars Schmidt Hansen, Pinjevej 17, Strøby Egede, 4600 Køge
60 år 14/04 Kim Rehné Pedersen, Nygårdsvej 6, 4700 Næstved
60 år 18/04 Henryk Krzaczkowski, Engvej 54, Gelsted, 4160 Herlufmagle

ØSTJYLLAND
60 år 01/03 Cai Ulrik von Benzon, Mælkevej 3a, 8940 Randers SV
60 år 17/05 Lars Poulsen, Engparken 78, Skovby, 8464 Galten
70 år 02/04 Klaus Kristian Petersen, Sct. Kjeldsvej 14, Ålum, 8920 Randers NV
75 år 21/04 Leif Schmidt, Baldersvej 7, Stilling, 8660 Skanderborg

TEMA I NÆSTE UDGAVE
 
DFF har til blad nr. 2-2020 valgt temaet

UDDANNELSE OG GRØNNE OMRÅDER,
hvor vi sætter fokus på de grønne områder.

Vi vil ligeledes sætte fokus på
UDDANNELSEN AF FORMÆND/BYGGELEDERE 
I DANMARK.

Vi interviewer leverandører af uddannelser og entreprenø-
rer indenfor branchen.

Kontakt Rosendahls Mediaservice, konsulent Kasper 
Kristensen, tlf. +45 7610 1144.

Deadline er den 27. marts 2020.

SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Kasper Kristensen

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