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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 REGIONERNES TEKNISKE 

FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMSTRETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.

OBS: Vi mangler stadig en 
del e-mail adresser!

Er du en af dem, der ikke
modtager e-mail fra DFF?

Det kan skyldes, at vi ikke har den 
i vores system, og det kan vi nemt 
rette op på.

Du skal blot sende os en mail til 
dff@danskformand.dk

Status på den nuværende situation i DFF. 

Den seneste tid har vi alle måtte vænne os til en ny virkelighed, efter coronavirussen 
er kommet til Danmark. Skoler, institutioner og arbejdspladser er lukket ned, og sam-
fundet kører i et meget lavt gear. Dansk Formands Forening fået mange forespørgs-
ler, og vi har rådgivet mange medlemmer om hjemsendelse, ferie m.v. Situationens 
alvor berører os alle, men vi kan glæde os over, at vi bor i et land, som har ressour-
cerne til at hjælpe, så vi fortsat kan holde Danmark kørende – omend på et noget la-
vere niveau end før krisen. Vi håber alle, at vi kommer godt igennem krisen, således 
vi igen kan tage fat på fuld skrue og få tingene normaliseret så hurtigt som muligt.

ÅRSMØDER UDSKUDT
Dansk Formands Forening har endnu ikke afsluttet alle årsmøderne på grund af 
COVID-19. I de afdelinger, hvor vi nåede at holde årsmøder, har der været rigtig god 
opbakning og en god debat om foreningens fremtid. Ligeledes er de nye vedtægter 
blevet gennemgået til brug for Landsrådet til efteråret. I forhold til de resterende 
årsmøder er der blevet udarbejdet en ny tidsplan, som I kan finde bagest i dette blad 
eller på hjemmesiden. 

MANGLENDE BESVARELSER PÅ STATISTIKKORT 
Dansk Formands Forening udsendte statistikkort i februar, men det var ”kun” ca. 25 
pct. af vores medlemmer, som besvarede henvendelsen. Vi vil gerne på det kraftigste 
opfordre til, at I husker at udfylde skemaet, når de udsendes. På den måde bidrager 
I til, at vi kan få udarbejdet gode og brugbare lønstatistikker. Det er meget enkelt og 
forholdsvis hurtigt at udfylde skemaet. Resultatet af den nye lønstatistik kan rekvire-
res ved henvendelse til Dansk Formands Forenings mail: dff@danskformand.dk.

STATUS PÅ LEDIGHED
Vores ledighed er steget en lille smule, således at der nu er registreret 11 ledige 
medlemmer i Dansk Formands Forening.

Kim Bøje Madsen
Landsformand

COVID-19
HAR RAMT DANMARK
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Østjyllands Afdeling holdt endnu en gang årsmøde i spændende 
rammer på Gl. Estrup Slot – og initiativet virker 

AF NIELS HENRIKSEN

– Nogle vil måske synes, at det er 
lidt ekstravagant at holde årsmøde 
på et så spektakulært sted som Gl. 
Estrup Slot. Men vi er til for medlem-
merne, og vi holder fokus på dem vi 
har. Mange flere kunne jo bare være 
mødt op til årsmødet og dermed 
vist deres opbakning. Vi har holdt 
årsmøder på Elvis-museet Memphis 
Mansion i Randers. I Den Gamle By 
i Aarhus og i Randers Regnskov, og 
vi kan konstatere, at det virker. Når vi 
holder vores årsmøder på spænden-
de steder, kommer medlemmerne, så 
det har vi tænkt os at fortsætte med. 
Og vi mener fint, at afdelingens øko-

nomi kan bære det. Skulle det på et 
tidspunkt knibe lidt, så kan vi eventu-
elt indføre en lille brugerbetaling.

Sådan sagde afdelingsformand 
Leo Kristoffersen i sin beretning til 
årsmødet på Gl. Estrup Slot, hvor en 
snes medlemmer var mødt op til både 
spændende rundvisning, årsmøde og 
efterfølge middag med ledsager. Helt 
uden udgift for de fremmødte.

TRE FÆRRE
– Det er næsten ren afskrift fra sidste 
år, når jeg siger, at vi i året, der er gået, 
stadig må konstatere, at medlemstal-
let er faldende på landsplan og, at vi 
også i Østjyllands Afdeling kan notere 
et fald. Selv om det dog er beskedent. 

Og selv om vi over et år får en del nye 
medlemmer ind, falder der desværre 
flere ud i den anden ende i forbin-
delse med dødsfald og udmeldinger, 
sagde afdelingsformanden videre.

– Jeg kan her i dag oplyse, at 
medlemstallet ved årsmødet 2020 er 
161 medlemmer, fordelt på 124 akti-
ve, 35 pensionister og 1 efterlønner. 
Sammenlignet med tallene fra sidste 
årsmøde, hvor der i afdelingen var 
164 medlemmer fordelt på 126 akti-
ve, 37 pensionister og 1 efterlønner, 
giver det et meget beskedent fald på 
3 medlemmer. Så selv om det åben-
bart er svært at vækste, så holder vi 
fortsat stram fokus på at gøre, hvad 
vi kan for at få nye medlemmer. Og i 

FOKUS PÅ DE MEDLEMMER VI HAR
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den forbindelse, er vi som altid me-
get modtagelige for gode idéer fra jer 
alle. Og vi skal også huske på, at man 
får mere af det, man holder fokus 
på. Derfor er det vigtigt at glædes 
over de medlemmer, vi trods alt har, 
og holde fokus på at fastholde dem, 
understregede Leo Kristoffersen.

AKTIV BESTYRELSE
– Vi har i Østjyllands Afdeling stadig 
en aktiv bestyrelse på fem mand, 
hvilket vi er meget tilfredse med. 
Og det er vi fordi, det ikke er vores 
indtryk, vores medlemmer står i kø 
for at komme i bestyrelsen. Hverken 
i afdelingen eller på landsplan. Og vi 
er meget åbne overfor at give plads til 
nye kræfter. Så jeg vil gerne opfor-
dre dem, der måtter have lyst til at få 
sæde i bestyrelsen, om at stille op, for 
os, der er på valg, er bestemt åbne for 
at træde til side for at give plads nye 
kræfter, og dermed nyt liv, påpegede 

afdelingsformanden, der selv var villig 
til at tage fire år mere, og det fik han 
forsamlingens fulde opbakning til. To 
bestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg, blev også genvalgt. Suppleant 
Frank Poulsen, der som sædvanligt 
også styrede årsmødet som dirigent, 
kan ikke sidde som suppleant og re-
visor på samme tid. Derfor blev Brian 
Espersen valgt som suppleant.

OPBAKNING TIL DFF
– Bestyrelsen i Østjyllands Afdeling 
bakker op om landsformanden og 
landsbestyrelsen, og vi er af den 
overbevisning, at så længe fælles-
skabet kæmper for DFF, så har vi 
en fremtid, sagde Leo Kristoffersen 
og tilføjede, at afdelingen ud over 
at have stor fokus på nuværende 
medlemmer og jubilarer, også som 
tidligere år vil have stor fokus på at 
hverve nye medlemmer samt holde 
fast i fællesmøder og ture i regionen.
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Østjyllands Afdeling havde inviteret til årsmøde 
i enestående rammer på Gl. Estrup Slot på 
Djursland

DFF-MEDLEMMER REJSTE

TILBAGE I TIDEN
AF NIELS HENRIKSEN

– Slik endelig ikke på væggen. Der er blandet arsenik i 
den grønne maling.

Så var den muntre tone lige som slået an, da en snes 
medlemmer af Østjyllands Afdeling var samlet til årsmøde 
på Gl. Estrup Slot. Her fik de en spændende rundvisning 
og indsigt i, hvordan især herskabet levede gennem tre 
hundrede år.

Herremanden Eske Brock, som boede på Gammel 
Estrup i renæssancen omkring 1600-tallet, var blandt 
landets rigeste og mest magtfulde mænd i sin tid. Fra den 
periode så vi bl.a. Kapellet, Kapelgangen og Fruerstuen.

PÅ TUR GENNEM SLOTTET
Fra 1700-tallet fik de besøgende et intimt indblik i gre-
vindens private gemakker, som de kunne have set ud i 
begyndelsen af 1700-tallet. Udgangspunktet for indret-
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ningen er det unge adelspar Christen greve Scheel og 
Augusta Winterfeldt, som bosatte sig på Gammel Estrup i 
1717 og nyindrettede stedet efter tidens mode.

Grevens Appartement er grevens værelser, og her for-
tælles historien om overstaldmester Jørgen greve Scheel 
og hans anden hustru Charlotte Louise von Plessen og 
deres samtid.

Riddersalen er herregårdens største og fornemste 
sal og giver indtryk af 1700-tallets storhed på de danske 
herregårde og ikke mindst på Gl. Estrup. Det prægtige 
stukloft med den originale lysekrone, de marmorerede 
døre og paneler, det bemalede gulv og ikke mindst de 
flamske vægtæpper, der afbilder ejerslægtens otte her-
regårde ved 1600-tallets slutning, udgør et fuldendt og 
pragtfuldt herregårdsinteriør fra 1700-tallet.

Jørgen Scheel var en del af den europæiske elite i 
begyndelsen af 1800-tallet. Tiden var præget både af 
oplysningstidens rationelle og eksperimentelle ånd og af 
romantikkens indtog. Videnskabernes og Lidenskabernes 
Rum består af Grevens Arbejdsværelse, hvor man kan se 
de mange bøger, instrumenter og rariteter, som Jørgen 
Scheel omgav sig med.

Selskabelighed var en stor del af adlens liv, og indtagel-
se af mad og ikke mindst drikke var betydelig. Efter maden 
kunne herrerne trække sig tilbage til Billardsalen og Tårn-
værelset, hvor de kunne spille, ryge og diskutere.

DEN SIDSTE GREVE
Den spændende tidsrejse på Gl. Estrup Slot slutter i 
1920’erne og tager udgangspunkt i den sidste greve på 
Gammel Estrup, der i 1918 flyttede ind på herregården.

Samfundet stod på tærsklen til moderne tider, og in-
dustrialiseringen buldrede derudaf. På mange herregårde 
gik man forrest i udviklingen af landbrug og industri, og 
herregården var ofte stedet, hvor moderne tiltag først blev 
introduceret i lokalområderne. 

Da Christen greve Scheel sammen med sin hustru og 
to af sine 11 børn flyttede ind på Gammel Estrup, indret-
tede de sig således med tidens moderne teknologiske op-
findelser som grammofon, telefon og forskellige elektriske 
apparater blandet med arvestykker, genstande og møbler 
fra tidligere generationer. 

ENDNU EN PERLE
Besøget på Gl. Estrup var endnu en perle på den kæde, 
som Østjyllands Afdeling begyndte på for tre år siden, da 
afdelingen inviterede til årsmøde på Elvis-museet i Ran-
ders, senere i Den Gamle By i Aarhus og i 2019 i Randers 
Regnskov.

Et initiativ som andre afdelinger med stor fordel kan 
tage op, og som dybest set kun handler om at kigge sig 
om og plukke mulighederne.

Wallmek originalt værktøj udviklet og testet i samarbejde med auto-værksteder

Hjullejesæt Ford Transit
WA1091-10

Udskiftning af bremseskiver på Ford Transit direkte på bilen, uden afmontering af
spindel og uden beskadigelse af leje, max 20 min. Ingen sved på panden.
Kan også bruges til udskiftning af lejer.

Mulighed for demonstration af værktøj på ejet værksted ved køb.
Sælges også igennem Jeres lokale grossist.

Import & dansk support:

BENDO A/S
www.bendo.dk
Tlf. 5682 0549 / 2014 0549

Svejsetæpper
600 °C & 1300 °C -
Standard størrelser, 
eller speciel-syet på mål

Miljøbakker & tanke 
Stål, PE & GFK i flere størrelser. 
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Entreprenørvirksomheden har brug for op mod 25 nye formænd 
hvert år – derfor uddanner Arkil sine egne

AF NIELS HENRIKSEN

Torsdag den 5. marts 2020 er en mi-
lepæl i entreprenørvirksomheden Ar-
kils 80 år lange historie. Den dag fik 
et hold på 10 udvalgte medarbejdere 
nemlig overrakt det synlige bevis 
på, at de som de første nogen sinde 
havde gennemgået firmaets nye for-
mandsaspirantuddannelse. Og både 
de og Arkil har noget at være stolte 
af, fremgik det af divisionsdirektør 
Michaels Stisens efterfølgende tale.

– I er blevet prikket på skulderen, 
fordi vi tror på jer, og I er vokset. I 
er de bedst forberedte formands-

aspiranter i Arkils historie, og vi er 
ikke i tvivl om, at I bliver kommende 
formænd i Arkil, sagde Michael Sti-
sen, der sammen med entreprenør-
virksomhedens direktion, repræsen-
teret ved administrerende direktør 
Jørgen Søndergaard og teknisk 
direktør Jan Schmidt, var med til at 
gøre dagen til noget helt specielt.

I BLIVER FORMÆND
– For ikke nok med, at I er de bed-
ste forberedte i hele landet, så er i 
også symbolet på, at vi i Arkil har så 
dygtige medarbejdere, at vi selv er 
i stand til at uddanne dem og gøre 

VIGTIGE GRUNDSTEN
I ARKILS FUNDAMENT

- I er de bedst forberedte formands-
aspiranter i Arkils historie, fastslog 
divisionsdirektør Michael Stisen ved 
afslutningen på entreprenørvirksom-
hedens første formandsaspirantud-
dannelse.
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dem klar til det næste niveau, nemlig 
formænd. Og I bliver formænd, 
fastslog Michael Stisen, der også 
understregede, at formanden er en 
af de vigtigste grundsten i Arkils 
fundament.

Til Formandsbladet fortalte admi-
nistrerende direktør Jørgen Sønder-
gaard og divisionsdirektør Michael 
Stisen, at de forventer, at Arkil på 
årsbasis har brug for omkring 25 nye 
formænd.

– Vi er stolte over, at rigtig man-
ge af vores medarbejdere vælger at 
blive hos os i mange år. I Arkil ønsker 
vi at fastholde og videreuddanne de 
dygtige medarbejdere, vi allerede 
har. Det kan eksempelvis være vores 

elever, som vi giver mulighed for at 
udvikle sig til fremtidige dygtige for-
mænd. Der er en synlig karrierevej og 
mulighed for udvikling, påpeger de.

NYT KURSUS PÅ VEJ
– Vores første aspirantkursus blev 
sat i søen for to år siden, fordi vi 
indså vigtigheden af at rekruttere 
dygtige formænd i egne rækker, og 
at vi som en af Danmarks førende 
entreprenørvirksomheder er i stand 
til at tilbyde vores medarbejdere en 
attraktiv karrierevej. Derfor har vi 
også allerede nu besluttet, at der til 
efteråret bliver prikket på skulderen 
af endnu et antal formandsaspiranter, 

siger Jørgen Søndergaard og Michael 
Stisen.

Guiden på denne rejse, der har 
bragt de håndplukkede medarbejde-
re fra timelønnede mod jobbet som 
formand, er underviser Arent Michael 
Jensen, der driver firmaet Majcom, 
som bl. a. tilbyder kurser i ledelse og 
udvikling. Og han er dybt imponeret 
over den udvikling, der er sket med 
de 10 medarbejdere, der til sidst stod 
stolte med et diplom i hånden.

– Der er sket en fantastisk udvik-
ling med hver eneste. Til at begynde 
med havde de fleste svært ved at 
stille sig op i en forsamling. Ved af-
slutningen på Hotel Scandic i Kolding 
rejste hver enkelt sig op og fortalte 
om sine opleveler med uddannelsen. 
Det var fantastisk at overvære, sagde 
han.

Nogle af aspiranterne er allerede 
blevet stillet et job som formand i 
udsigt, mens andre lige ønsker at for-

døje aspirantkurset og få noget mere 
praktisk erfaring.

Arent Michael Jensen har undervist 
på kurserne, og han er imponeret 
over aspiranternes udvikling.

I er blevet prikket på skulderen, fordi vi tror på jer, og I er 
vokset. I er de bedst forberedte formandsaspiranter i Arkils 
historie, og vi er ikke i tvivl om, at I bliver kommende formænd 
i Arkil.

MICHAEL STISEN, DIVISIONSDIREKTØR

Hver aspirant har under det år lange 
forløb haft sin egen mentor – typiske 
den daglige formand – og mentorer-
ne var med og kommenterede forlø-
bet ved afslutningen.

Landsformand for Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, overrakte 
gaver til de nye aspiranter.
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VIL HAVE MERE
ERFARING
25-årige Nikolaj Folkmann er blevet tilbudt en 
plads på Arkils formandsuddannelse men vil gerne 
have mere erfaring først

AF NIELS HENRIKSEN

Umiddelbart tog Nikolaj Folkmann et karrierespring af 
dimensioner, da han sprang fra en fremtid som landmand 
til et job som timelønnet hos Arkil. Og så alligevel ikke, for 
som landmand står man dagligt overfor udfordringer, der 
kræver intuition, gode faglige kompetencer og handle-
kraft. 

Præcis nogle af de forudsætninger, som en dygtig 
formand skal være i besiddelse af. Og når hertil lægges 
et naturligt talent for og ønske om at gå i spidsen, så er 
konturerne af en fremtidig formand tegnet.

MERE PRAKTISK ERFARING
– Og jeg er da også allerede blevet tilbudt en plads på 
Arkils egen formandsuddannelse, men jeg føler, at jeg 
gerne vil have noget mere praktisk erfaring først. Et år eller 
to hvor jeg får mere og mere ansvar og erfaring med at 
stå i spidsen for et hold, siger Nikolaj Folkmann, der hele 
tiden har haft en ambition om at blive leder og komme til 
at arbejde endnu mere med mennesker.

– I øjeblikket arbejder jeg med et pilotprojekt, og for-
uden de faglige og ledelsesmæssige kompetencer kræver 
det også, at jeg er i stand til at stille op og fortælle om 
projektet i større forsamlinger. Det er både spændende og 
udfordrende, synes Nikolaj Folkmann.

– Jeg er allerede blevet tilbudt en plads på Arkils egen 
formandsuddannelse, men jeg føler, at jeg gerne vil have 
noget mere praktisk erfaring først, siger Nikolaj Folkmann.

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

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

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

• Danpipe er optaget i kontrolordningen for  
ledningsrenovering.

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

konkurrencedygtige priser.

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

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

www.danpipe.dk

Tlf. 3288 4600
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31-årige Jesper Myllerup synes, at han har fået et kæmpe 
skulderklap af Arkil

AF NIELS HENRIKSEN

Man kan vist roligt konkludere, at 
31-årige Jesper Myllerup har gjort lyn-
karriere hos Arkil. Og i entreprenør-

branchen i det hele taget. Som 16-årig 
begyndte han som selvlært brolæg-
ger, og i dag er han mere end på vej til 
et job som formand hos en af landets 
største entreprenørvirksomheder.

– Jeg er faktisk allerede ansat som 
formand, hvor jeg bliver kigget over 
skulderen af min mentor Dennis 
Schødt Pedersen, der er entreprise-
leder hos Arkil Anlæg i Aarhus. Min 
ansættelse bliver helt officielt til som-
mer. Det er helt vildt fedt, for jeg har 
et godt samarbejde med Dennis, som 
også var den, der i sin tid prikkede 
mig på skulderen, fordi han kendte 
mig og mit potentiale, siger en glad 
Jesper Myllerup.

– Jeg havde slet ikke forestillet 
mig, at det skulle gå så hurtigt. Jeg 
føler, at jeg har fået et kæmpe skul-
derklap af Arkil, fastslår han.

Divisionsdirektør Michael Stisen overrækker diplom til Jesper Myllerup

ALLEREDE ANSAT SOM FORMAND

– Jeg har fået et kæmpe skulder-
klap af Arkil, fastslår 31-årige Jesper 
Myllerup.
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Indtil nu har omkring 80 
formænd været igennem 
målrettet kursusforløb

AF NIELS HENRIKSEN

De medarbejdere, der netop har 
gennemgået Arkils første formands-
aspirantuddannelse, får nu mulighed 
for at dygtiggøre sig yderligere ved at 
deltage i entreprenørvirksomhedens 
egen formandsuddannelse.

13 kursusdage fordelt over seks 
måneder, hvor deltagerne får ny 
relevant viden om ledelse. Kurserne 
giver formændene mulighed for at 
blive del af et større netværk på tværs 
af organisationen, hvor de kan sparre 
med hinanden.

– I øjeblikket er vi i gang med vo-
res tredje sæson, og indtil nu har cirka 
80 af vores godt 100 formænd været 
på kursus, fortæller HR-chef i Arkil, 
Helle Juhl. Formændene undervises 
af Arent Michael Jensen, der også 
stod for den teoretiske undervisning 
af formandsaspiranterne. Nogle af de 
emner, som formændene stifter nær-
mere bekendtskab med, er ledelse, 
samarbejde og konflikthåndtering.

LEDERROLLEN I PRAKSIS
Når kursusforløbet er afsluttet, fort-
sætter formændene i deres team og 
træner lederrollen i praksis.

– Et år efter afslutningen på 
kursusrækken, mødes deltagerne 
igen, og her vil hver af dem præsen-
tere, hvad de har arbejdet med det 
seneste år herunder hvilke succeser 
og udfordringer, de hver især har 

ARKIL UDDANNER
     EGNE FORMÆND

oplevet, forklarer Helle Juhl og 
tilføjer, at formændene efterfølgende 
vil have mulighed for yderligere at 
dygtiggøre sig indenfor en palette 
af emner, som de i samarbejde med 
deres nærmeste leder kan vælge i 
mellem.

– Kurserne strækker sig over to 
dage og en del af den opkvalifice-
ring, som vi til stadighed har fokus på 
i Arkil.

VIGTIG FUNKTION
– Vores formænd udfylder en 

meget vigtig funktion. Derfor det er 
vigtigt, at de er klædt bedst muligt 
på til deres rolle, der består af rigtig 
mange forskellige opgaver, bl.a. skal 
de planlægge produktionen, sikre 
god ledelse, ansætte og fastholde 
medarbejdere.

– I Arkil er vi meget bevidste om 
værdien af at have både dygtige og 
dedikerede medarbejdere, der føler 
et medejerskab for Arkil. Udvikling 
og uddannelse er en investering i 
fremtiden, og foruden uddannelse af 
både elever og formænd afvikler vi 
også målrettede kurser for koncer-
nens øvrige medarbejdergrupper.
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DRIVVÅD VINTER OG HÅRD VIRUS
VENDER OP OG NED PÅ FORÅRET
Kommunernes grønne områder må sejle deres 
egen sø, så længe medarbejderne er sendt hjem 
for ikke at sprede Corona-virus

AF NIELS HENRIKSEN

Intet er som før. Intet er som nogensinde før. Den vinter, vi 
netop er kommet sjaskende igennem, var om end ikke den 
vådeste så i hvert fald en af de vådeste i mands minde, el-
ler i den tid hvor den slags er blevet målt og registreret, og 
bagefter er verden lagt i karantæne og under dynen som 
følge af den hårde og aggressive Corona-virus.
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Medarbejdere på kontorer, butikker, tandlæger, frisørsalo-
ner og alle andre steder med tæt fysisk kontakt til kunder-
ne er i skrivende stund sendt hjem i karantæne. Således 
også i mange kommunale afdelinger.

TRE AFDELINGSLEDERE
Brønderslev Kommune har valgt at sende medarbejderne i 
Vej & Park hjem, og der sidder så tre afdelingsledere, hvis 
opgave det blandt andet er at lede og fordele arbejdet.

– Men der er ikke noget arbejde at fordele, og der er 
ingen medarbejdere at fordele det til, så det er en mærke-
lig situation, fortæller afdelingsleder Rasmus Thorgaard, 
der har stillet hjemmekontoret op i villaen i Dronninglund, 
hvor han er interneret sammen med hustruen og parrets 
to børn.

MØDER PÅ SKYPE
– Man kan sige, at det dybest set er ligegyldigt, om jeg 
løser mine administrative arbejdsopgaver på kontoret på 
materielgården på Spejlborgvej i Brønderslev, eller jeg 
gør det hjemme hos mig selv i privaten. Men vi er tre 
afdelingsledere med hvert vores ansvarsområde, og vi 
arbejder ret tæt sammen, så det samarbejde og den spar-
ring er sat på stand by. I stedet for at mødes fysisk er vi 
begyndt at mødes på Skype. Det er let, og det fungerer 
godt, påpeger Rasmus Thorgaard, der dog ikke kan sige 
sig helt fri for at besøge materielgården i Brønderslev. 
Der kan f. eks. være papirer, som han blive nødt til at 
hente.

Endelig har den milde vinter betydet, at 
græsset har groet flittigt vinteren igennem, 
og egentlig skulle vi have været ude med 
græsklipperne, men på grund af den megen 
regn, har det simpelt hen ikke været muligt at 
køre på eksempelvis boldbaner. Det hele er 
vendt om.

RASMUS THORGAARD, AFDELINGSLEDER
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Rasmus Thorgaard er selv udlært anlægsgartner, og han 
har været afdelingsleder i Vej & Park i Brønderslev Kom-
mune i 10 år. Hans ansvarsområde er alt det grønne i 
kommunen.

SPECIEL VINTER
– Og her har vinteren godt nok været en speciel oplevelse. Vi 
har fældet træer og beskåret træer, som vi plejer. Vi har eget 
værksted med fem medarbejdere, og her har vi som sæd-
vanligt brugt tid på at klargøre materiellet til forårsarbejdet.

– Men på grund af den varme vinter var løgene til som-
merblomsterne, som vi selv dyrker i drivhuse, allerede 
begyndt at spire, og vi måtte plante dem ud en hel 
måned tidligere end normalt. Desuden var vi klar til at 
tilplante kummer og bed med forårsblomster, men det 
har jo ikke været muligt, når medarbejderne er sendt 
hjem.

– Endelig har den milde vinter betydet, at græsset 
har groet flittigt vinteren igennem, og egentlig skulle vi 
have været ude med græsklipperne, men på grund af den 
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megen regn, har det simpelt hen ikke været muligt at køre 
på eksempelvis boldbaner. Det hele er vendt om, påpeger 
Rasmus Thorgaard.

NØDBEREDSKAB
Selv om afdelingen hedder Vej & Park, og selv om Rasmus 
Thorgaard er grøn afdelingsleder, så beskæftiger afdelin-
gen sig også med opgaver, som skal løses. Corona eller ej.

– Vi er nemlig en del af kommunens nødberedskab, 
og det betyder, at det er vores medarbejdere, der eksem-
pelvis kører hjælpemidler ud til borgere. Det kan være 
borgere, der udskrives til eget hjem efter sygehusophold, 
og som har brug for bl.a. rollator eller kørestol. Vi bringer 
desuden mad ud til kommunens plejehjem, lige som vi 
selvfølgelig har været en del af kommunens vinterbered-
skab, siger Rasmus Thorgaard, der forventer et kæmpe 
efterslæb af opgaver, når Danmark har fået bugt med 
pandemien.

Men der er ikke noget arbejde at fordele, og 
der er ingen medarbejdere at fordele det til, 
så det er en mærkelig situation.

RASMUS THORGAARD, AFDELINGSLEDER

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

VEJEN TIL VÆKST
Kontakt os og lad os 

regne lidt på det …
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På Mercantec – Ulfborg 
Kjærgaard i Ulfborg får 
asfaltmedarbejdere papir på 
deres kompetencer

AF NIELS HENRIKSEN

Med 74.558 kilometer veje, cykelstier 
og både private og offentlige parke-
ringspladser er der masser af poten-
tiale for landets asfaltvirksomheder. 
Og i en branche, hvor ikke mindst 
den elektroniske og digitale udvikling 
drøner afsted i overhalingsbanen 
samtidig med, at de helt basale kom-
petencer selvfølgelig skal være på 
plads, er det mere end nogen sinde 
vigtigt at have papirerne i orden.

Det kan de blive på Mercantec 
– Ulfborg Kjærgaard, hvor medarbej-
dere i asfaltindustrien både kan blive 

uddannet som vejasfaltør og i kraft 
af efteruddannelse bygge oven på 
allerede opnåede kompetencer.

KURSER
Aktuelt tilbyder Mercantec – Ulfborg 
Kjærgaard kurser i: 
•   Opbygning og betjening af asfalt-

udlæg
• Pasning og vedligehold af maskiner
•Asfaltlapning
• Dimensionering og udlægning af 

vejasfaltmaterialer
•Komprimering
• Maskinudlægning af bære- og 

slidlag
• Arbejdsmetoder og udlægning
•“Vejen som arbejdsplads”

Kurser og uddannelse på Mercantec 
– Ulfborg Kjærgaard nyder meget 

stor bevågenhed hos Asfaltindustri-
en, der i virkeligheden udgøres af 
bare seks virksomheder, nemlig Arkil, 
YIT Danmark (det tidligere Lemmikaï-
nen), NCC Industry, Colas Danmark, 
Munck Asfalt og Pankas.

TÆT DIALOG MED BRANCHEN
– Vi er til stadighed i tæt dialog med 
branchen, og vores kursustilbud og 
uddannelse er bygget op, således at 
de matcher de ønsker og behov, som 

FÅ EN UDDANNELSE PÅ VEJEN
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branchen til enhver tid har, fortæller 
studiesekretær Christine Thorhauge, 
der har arbejdet med asfaltuddannel-
se på Mercantec – Ulfborg Kjær-
gaard i mere end 15 år.

– Samarbejdet er også tydeligt for 
besøgende, for på store dele af det 
materiel, som vi bruger i undervisnin-
gen, bærer navne på de tilsluttede 
virksomheder. Vores tilbud er som 
oftest placeret på de tidspunkter på 
året, hvor asfaltbranchen typisk har 

lidt at lave på grund af vejret, og der-
for er det muligt for skolen at leje det 
udstyr, der ikke skal bruges på veje-
ne. Elever og kursister forventer jo, at 
vi har det mest moderne materiel, når 
vi underviser, og det er vi kun i stand 
til, hvis branchen velvilligt bakker op, 
påpeger hun.

ERFARNE UNDERVISERE
– Desuden gør vi gerne brug af 
såkaldte timelærere, altså eksterne 
undervisere som kommer her og øser 
af deres erfaring i asfaltbranchens 
ydersæsoner. Timelærerne er typisk 
formænd i asfaltfirmaerne, og de er i 
kraft af deres erfaring i stand til at til-
byde en aktuel og relevant undervis-
ning, fordi de selv står ude på vejen 
ved asfaltudlæggeren, understreger 
Christine Thorhauge.

– Mange af vores kursister har 
arbejdet med asfalt i årevis og har en 
ganske lang erfaring. De kan for så 
vidt deres håndværk, men de mang-

Vi er til stadighed i tæt dialog 
med branchen, og vores kur-
sustilbud og uddannelse er 
bygget op, således at de mat-
cher de ønsker og behov, som 
branchen til enhver tid har.

CHRISTINE THORHAUGE, STUDIESEKRETÆR

ler typisk teoretisk viden og ønsker 
nu at få papir på deres kompetencer, 
lige som flere af dem også har am-
bitioner om på sigt at blive formand 
i firmaet, tilføjer underviser Henrik 
Møller.

 

NBC Marine 
 

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

 

 

Boardwalk der holder 
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På to år får eleverne en praktisk orienteret 
uddannelse, hvor det meste af tiden foregår på 
vejen

AF NIELS HENRIKSEN

Hvis drømmen er et arbejde, der foregår i Guds frie 
natur i tæt samarbejde med et mindre hold af kolleger, 
så er en uddannelse som vej-asfaltør måske lige sagen. 
Vej-asfaltør uddannelsen er en to-årig AMU-kontrakt-
uddannelse, der bliver udbudt af ASF – Asfaltindustriens 
Fællesudvalg – og som er meget praktisk anlagt. Uddan-
nelsen har afsæt på Mercantec – Ulfborg Kjærgaard.
Og netop den praktiske tilgang er noget af det, som man-
ge elever vægter højt.

SKAL IKKE SIDDE PÅ SKOLEBÆNKEN
– Jeg er ordblind og har meget svært ved at læse og 

HURTIG VEJ TIL AT 
BLIVE VEJ-ASFALTØR

Asfaltbranchen er meget dedikeret og bakker 
massivt op om uddannelsen og de andre ar-
rangementer, som vi indbyder til. Når elever-
ne skal have deres eksamensbeviser, er typisk 
alle elevernes formænd og andre til stede for 
at understrege festdagen.

CHRISTINE THORHAUGE, STUDIESEKRETÆR

skrive, så jeg er meget glad for, at vi ikke skal sidde på 
skolebænken men arbejde med opgaverne ude på et 
øvelsesterræn, siger Michael Olesen fra Næstved. Han er 
49 år og har arbejdet med asfalt hos YIT Danmark i fire år.

– Jeg har tidligere arbejdet i et entreprenørfirma i man-
ge år, men fik lyst til at skifte branche, og nu har jeg så fået 
lyst til at få papir på det, jeg har lært ude på vejen.
– Som en del af et asfalthold arbejder jeg sammen med de 
samme gode kolleger hver dag. Her på Mercantec – Ulf-
borg Kjærgaard er jeg en del af en masse hold under vejs 
i uddannelsen, og det er der meget god læring i, fastslår 
Michael Olesen.

PAPIR PÅ FÆRDIGHEDERNE
For 31-årige Jon Kjær fra Randers, der også arbejder hos 
YIT Danmark, er det også ønsket om at få papir på fær-
dighederne, der har lokket ham til Mercantec – Ulfborg 
Kjærgaard.

– Jeg har tidligere arbejdet en årrække hos en entre-
prenør, men de seneste seks år har jeg beskæftiget mig 
med asfalt. Sammen med YIT har vi aftalt, at jeg skulle 
begynde på uddannelsen.

– Jeg prøvede i første omgang arbejdet med asfalt som 
vikar i bureauet JKS, og det tiltaler mig, at man som asfalt-
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UDDANNELSEN
• Uddannelsen varer kun i to år
• Der er fuld løn under hele uddannelsen
• Eleverne er i praktik meget af tiden med korte 

ophold på skole
• Al undervisning er praktisk orienteret, og elever-

ne lærer teknikken ved at øve sig
• Eleverne lærer at udlægge asfalt og styre maski-

nerne
• Kommer på laboratorium og laver forsøg med 

asfalt
• Lærer om produktion af asfalt
• sundhed og sikkerhed
• Komprimering og nivellering
• Fræsning og lapning
• Eleverne har mulighed for at bo på skolen ved 

skoleophold

FAKTAarbejder kan se resultaterne af arbejdet med det samme. 
Som entreprenør kan man arbejde med jord og beton, 
som typisk er indledningen på et større byggeri, der først 
står færdigt om et år eller mere. Når vi arbejder med asfalt, 
ser vi resultatet med det samme, og når belægningen er 
tromlet, kan trafikken straks glide på den ny vejbelægning, 
påpeger Jon Kjær.

Begge elever har netop afsluttet det sidste kursus på 
uddannelsen og skal nu i gang med en praktisk opgave, 
som de sammen med resten af deres hold skal forsvare i 
uge 33, før de endelig kan kalde sig for vej-asfaltører.

BRANCHEN BAKKER OP
– Asfaltbranchen er meget dedikeret og bakker massivt 
op om uddannelsen og de andre arrangementer, som 
vi indbyder til. Når eleverne skal have deres eksamens-
beviser, er typisk alle elevernes formænd og andre til 
stede for at understrege festdagen, smiler Christine 
Thorhauge, studiesekretær på Mercantec – Ulfborg 
Kjærgaard.

21DANSK FORMANDS FORENING | APRIL 2020

TEMA | UDDANNELSE & GRØNNE OMRÅDER



nær undervisning og en solid værktøjskasse, som de kan 
bruge fremadrettet, forklarer direktør i DEKRA, Anja 
Brauner-Kristiansen.

– Mange af vores kursister har arbejdet som ledere i 
årevis. Flere har folkeskolens afgangseksamen som teore-
tisk baggrund, og så har de ellers en livslang erfaring både 
fagligt og ledelsesmæssigt, men de mangler den teori der 
ligger til grund for ledelse, og de mangler nogle værktøjer 
til at bringe dem videre som ledere. I en praktisk tilrette-
lagt undervisning får de nogle redskaber, som de kan tage 
med sig videre.

PRAKTISKE CASES
– Vores kursister er typisk praktikere. De er dygtige til de-
res fag. Derfor har vi også tilrettelagt undervisningen, så 
den tager afsæt i relevante, praktiske cases, som kursister-
ne kan genkende fra deres hverdag.

– Desuden er undervisningen tilrettelagt som grup-
pearbejde, og her oplever vi, at kursisterne både får et 

DEKRA Business er et nyt tilbud til de mange, 
der gerne vil have en solid værktøjskasse, de kan 
bruge i hverdagen

AF NIELS HENRIKSEN

Mange ledere og mellemledere er rundet af praktisk 
arbejde og årelang erfaring. Således også rigtig mange af 
Dansk Formands Forenings medlemmer, som læner sig op 
ad deres erfaringer i hverdagen. Nu har de imidlertid er 
helt nyt tilbud om at få en ny værktøjskasse med en række 

redskaber, som de kan tage med sig på byggepladsen. 
Gode idéer og teorier der understøtter de praktisk kompe-
tencer.

DEKRA er en international uddannelsesorganisation, 
der blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en for-
kortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Ve-
rein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter). 
DEKRA er en uafhængig organisation med det formål at 
højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. I Dan-
mark udbyder DEKRA en række kurser og uddannelser, 
der først og fremmest retter sig mod transportbranchen 
og relaterede brancher.

DEKRA BUSINESS
– Men fra den 1. januar har vi føjet et ben til vores kurser 
og uddannelser, nemlig DEKRA Business der henvender 
sig til dem, der allerede arbejder som leder, og dem der 
ønsker at arbejde med ledelse. Kursisterne får en praksis-

PRAKSISNÆRE
KURSER
FOR LEDERE

22 DANSK FORMANDS FORENING | APRIL 2020

TEMA | UDDANNELSE & GRØNNE OMRÅDER



Få det 
hele med,
når det er 
vigtigt for dig

Gå på mitpfa.dk/fokus, og giv os 

lov til at kontakte dig.

Det rigtig interessante er det meget relevante. 

Derfor skræddersyr vi nyheder, informationer 

og anbefalinger til dig, hvor du er i livet lige nu.



ANBEFALEDE LEVERANDØRER

BMS - BEDST I HØJDEN 
- BILLIGST I LÆNGDEN

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

SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Kasper Kristensen

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

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

nyttigt netværk med de andre i gruppen, og så får de 
nyttig viden om, hvordan ledere og mellemledere i andre 
brancher tackler situationer, som de selv står i, påpeger 
Anja Brauner-Kristiansen.

UDDANNELSEN
På Den Grundlæggende Lederuddannelse får kursisterne 
konkrete redskaber til at styrke deres ledelseskompeten-
cer. De lærer blandt andet at opbygge deres faglige og 
personlige ledelseskompetencer, og hvordan de styrker 
deres medarbejders motivation.

På uddannelsen lærer de om:
• Lederrollen og forskellige ledelsesstile.
• Hvordan du skaber motiverede medarbejdere.
• Kommunikation som ledelsesværktøj.
• Konflikthåndtering og vanskelige samtaler.
• Feedback, dialog og afholdelse af møder.
• Hvordan du leder under forandring.

Uddannelsen varer 13 dage og er opbygget af 5 moduler 
á 2-3 dages varighed. Hvert modul tager afsæt i forskellige 
vinkler på ledelse. Kursisterne kommer blandt andet til at 
beskæftige sig med kommunikation som ledelsesværktøj, 
konflikthåndtering og forandringsprocesser via opgaver 
og casearbejde. Samlet set fungerer uddannelsen som 
et lederudviklingsforløb fordelt på 4-6 måneder. Mellem 

hvert modul er der praktiske udfordringer, som kursister-
ne kan arbejde videre med i deres job. På den måde bliver 
læringen erfaringsbaseret og helt personlig.

ALTERNATIV
– DEKRA Business er et alternativ til hjemsendelse af 
medarbejdere i stille perioder. Virksomheden beholder de 
dygtige medarbejdere og kan endda få VEU-godtgørelse for 
udgifterne, gør Anja Brauner-Kristiansen opmærksom på.

I forbindelse med Corna-virussen har DEKRA Business 
tilbudt kurser som online undervisning, og det har kursi-
sterne har taget fint imod. Fremadrettet overvejer DEKRA 
at tilbyde både almindelig klasseundervisning og også 
online undervisning, en slags blandet undervisning.

I øjeblikket udbydes uddannelsen i Brøndby, Hillerød 
og Herning, men på sigt er det planen at udvide antallet af 
undervisningssteder.
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ÅRSMØDE 2020 SYD
Den 16. juni 2020.
Tidspunkt og sted annonceres senere.

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.
 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 mandag den 2. juni 2020.

UDSATTE ÅRSMØDER I 2020 I DANSK FORMANDS FORENING
Forudsat at CORONA PANDEMIEN er under kontrol, og vi må mødes,
så gennemfører vi udsatte årsmøder efter nedenstående datoer.

Se program bag i bladet eller på hjemmesiden.

Nordjyllands afdeling: Tirsdag den 9. juni 2020.

Afdeling Syd:  Tirsdag den 16. juni 2020. 

Bornholms afdeling: Torsdag den 25. juni 2020.

Midt-Vest afdeling:  Tirsdag den 30. juni 2020. 

ÅRSMØDE I AFDELING MIDT-VEST
Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.00 på
Sevel kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter årsmødet er afdelingen vært for et par stykker 
smørrebrød.

P.B.V. Vagn Nordentoft

ÅRSMØDE 2020 NORDJYLLAND
Tirsdag den 9. juni 2020 på Biersted Kro,
Borgergade 5, Biersted, 9440 Aabybro

Program
Kl.17.30 Stegt flæsk med persillesovs
Kl.19.00 Årsmøde
  Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være 
afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før mødet.
Tilmelding senest den 2. juni 2020 til Jens Melgaard 
mobil: 2338 9902 eller mail: melgaard@waoomail.dk

P.B.V. Jens Melgaard
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60 ÅRS FØDSELSDAG 
Den 1. juni 2020 fylder afdelingsformand i Østjyllands 
Afdeling, Leo Kristoffersen, Niels Bohrsvej 14, 8920 
Randers NV, 60 år. Leo Kristoffersen overtog i 2008 
posten som afdelingsformand i daværende Randers 
Afdeling efter Helge Ø. Nielsen. Afdelingen er efterføl-
gende lagt sammen med Aarhus Afdeling og hedder nu 
Østjyllands Afdeling.

Dansk Formands Forening 
ønsker med disse linjer et stort til 
lykke med dagen.

På foreningens vegne
Kim Bøje Madsen
Landsformand

70 ÅRS FØDSELSDAG 
Den 30. maj 2020 fylder afdelingsformand i Bornholms 
Afdeling, Bjarne Leonhard Andersen, Skovbrynet 1, 
3730 Nexø, 70 år. Bjarne Andersen overtog i 2004 po-
sten som afdelingsformand i Bornholms Afdeling efter 
Emil Poss.

Dansk Formands Forening ønsker med disse linjer et 
stort til lykke med dagen.

På foreningens vegne
Kim Bøje Madsen
Landsformand

ÅRSMØDE BORNHOLM
Torsdag den 25. juni 2020 kl.17.00 - 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. Der skal vælges en ny Afdelingsformand.
 b) Revisor Bjarne Grønnegård  
7. Beretning fra arbejdsløshedskassen v/Kim Bøje Madsen 
8. Fremtids virke.
 Evt. en tur til Femern broen/Tunnelen i samarbejde med Lolland-Falster Afdeling  
9. Eventuelt.

Foreningen byder på mad kl. 19.00. 

Tilmelding senest den 8. juni 2020 til Bjarne Andersen tlf. 3018 1633 eller Jørn Myhre tlf. 3018 1488.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen

Vi ønsker tillykke
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MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
60 år 28/06 Bent Christensen, Lundagervej 31, 9330 Dronninglund

75 år 23/06 Vagn Bech Lynggaard, Østermøllevej 43, Fredsø, 7900 Nykøbing M

70 år 26/05 Knud Egon Horsevad, Mejerivej 8, Linderum, 9870 Sindal

AFDELING ØSTJYLLAND   
60 år 17/05 Lars Poulsen, Engparken 78, Skovby, 8464 Galten

60 år 01/06 Leo Kristoffersen, Niels Bohrsvej 14, 8920 Randers NV

40 år 23/05 Ronnie Thuun Jensen,Vestagervej 8, Sall, 8450 Hammel

40 år 26/06 Christian Majgaard Knudsen, Kastanjehaven 37, 8520 Lystrup

70 år 01/06 Karsten Jensen, Vroldvej 123, 8660 Skanderborg

AFDELING MIDT-VEST   
60 år 10/05 Hald Keld Jensen, Vesterled 11, 7470 Karup J

30 år 17/06 Dennis Vagn Brødsgaard, Solvænget 37, Frederiks, 7470 Karup J

AFDELING SYD   
70 år 27/06 Henning Pedersen, Hartvigskramsvej 10, 7280 Sønder Felding

60 år 14/05 Leif Gyrup, Kratvænget 78, Jels,6630 Rødding

50 år 14/05 Claus Johanson, Grævlingevænget 141, 5800 Nyborg

50 år 06/06 Allan Hein Larsen, Smallemålet 27, Sanderum, 5250 Odense SV

50 år 27/06 Steen Friis Hummelgaard, Vestre Ringvej 14, 7140 Stouby

70 år 12/06 Asmus Chr. Westphalen, Stævnen 1, 1.tv, 7100 Vejle

SJÆLLANDSAFDELING   
60 år 11/05 Jens Peter Rasmussen, Damparken 38, st.th., 2610 Rødovre

60 år 29/05 Kim Buurskov, Skolelodden 13, 4534 Hørve

50 år 05/06 Lars-Henrik Andersen, Købmandsgården 64, 4130 Viby Sjælland

50 år 21/06 Jacob Jørn Clausen, Birkevej 15, Rønnebæk, 4700 Næstved

80 år 28/06 Børge A. K. Nielsen, Saltoftevej 19, 4470 Svebølle

75 år 02/06 Carl Erik Knudsen, Maglebyvej 23, Magleby, 4672 Klippinge

75 år 19/06 Per Sten Larsen, Ny Stottsvej 20, 4220 Korsør

70 år 17/05 Finn B Hansen, Degnebakken 8, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard

80 år 20/06 Leif Haarlev Nielsen, Bilsøvej 171, Næsbystrand, 4200 Slagelse

LOLLAND FALSTER AFDELING   
60 år 09/06 Per Dvinge, Skibsbrostræde 4, 4880 Nysted

BORNHOLM AFDELING   
70 år 30/05 Bjarne Leonhard Andersen, Skovbrynet 1, Balka, 3730 Nexø

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
Kim Millek 01.04.2020 Syd

DØDSFALD
  Afdeling
Søren Kjeldsen Nielsen 05.10.2019 Sjælland
Torben Nørgaard Lauritzen 12.11.2019 Syd
Benny Pedersen 04.12.2019 Syd
Jens Christian Christensen 24.12.2019 Østjylland
Bill Schønning Glentved 14.01.2020 Sjælland
Børge Pedersen 23.02.2020 Sjælland

TEMA I NÆSTE UDGAVE
 
DFF har til blad nr. 3-2020 valgt temaet: 

BROLÆGNING OG VANDBYGNING
 
Vi sætter fokus på nogle vandbygningsopgaver.
Vi vil ligeledes prøve at sætte fokus på brolægning i
Danmark.
Vi vil lave nogle interviews med enkelte leverandører af 
uddannelser og entreprenører, indenfor branchen.

Kontakt Rosendahls Mediaservice, 
konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.
 
Deadline er den 25. maj 2020.
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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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