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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.

Skoler, institutioner og arbejdspladser er langsomt ved at åbne igen, og det of-
fentlige er ved at komme i gang. Hverdagen begynder så småt at vende tilbage, 
men alting er stadig anderledes. Corona-virussen har haft store omkostninger 
for Danmark, dog er vi alligevel sluppet nådigt indtil videre. Personalet på vores 
kontor har stort set kun arbejdet hjemmefra, og det er lykkedes meget godt. Vi 
håber, alle vores medlemmer er kommet godt gennem krisen indtil videre.

BYGGEBRANCHEN BULDRER AFSTED
Mens samfundet gradvist er ved at åbne op, buldrer byggeriet derudaf. De store 
hjælpepakker har gjort deres indtog, og store renoveringer og vedligeholdelses-
opgaver er blevet fremskudt. Vi kan ligeledes se, at der bliver kørt meget asfalt 
ud på de danske veje for øjeblikket, og det er jo glædeligt at se, at branchen 
stadig er godt i gang. 

DE SIDSTE ÅRSMØDER ER UDSKUDT ELLER AFLYST
Dansk Formands Forening har endnu ikke afsluttet alle årsmøderne på grund af 
COVID-19. I Nordjyllands Afdeling og Midt-Vest Afdeling har bestyrelserne valgt at 
aflyse årsmøderne. I Bornholms Afdeling er der årsmøde inden sommerferien, og i 
Afdeling Syd er der årsmøde slut august. Se annoncering inde i bladet. Der er blevet 
udarbejdet en ny tidsplan, som I kan finde bagest i dette blad eller på hjemmesiden. 

KOMMUNALT KURSUS 2020 
Dansk Formands Forening har mange medlemmer, der står med forskellige le-
delsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Dem, der er interesseret, opfordres 
til at læse vores kursusprogram til det kommunale kursus, som forventes afviklet 
i uge 41, den 7. og 8. oktober. Vi har en længere omtale af kurset andetsteds i 
Formandsbladet. Omtalen kan også findes på hjemmesiden. 

STATUS PÅ LEDIGHED
Vores ledighed er faldet en lille smule igen, således der nu er registreret 10 ledi-
ge medlemmer i Dansk Formands Forening.

Kim Bøje Madsen
Landsformand

COVID-19 ER PÅ RETUR 
I DANMARK SITUATIONEN I DFF

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
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NYT FRA FORENINGEN
DAGSORDEN:
1.	 Velkomst	og	gennemgang	af	

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

Landsformanden bød velkommen. Der 
var afbud fra Bjarne Andersen, Born-
holm. Leo Kristoffersen fra Afdeling 
Østjylland. Otto Pedersen Sønderjyllands 
Afdeling deltog via Face-time.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden 
blev godkendt.

Der var ingen kommentarer til 
referatet fra bestyrelsesmødet den 7. 
december 2019. Referatet blev herefter 
betragtet som godkendt.

2.0
Faglige sager

2.1
Der har været en del lønaftaler i de første 
tre måneder, der alle er blevet under-
skrevet. Der er endvidere kommet tre 
lønaftaler fra en jysk kommune, der har 
ansat tre nye formænd på deres affalds- 
og genbrugspladser.

Kim er stadig i gang med en større for-
handling i en nordjysk kommune. Det er 
ikke lykkedes at komme videre grundet 
Corona-krisen. 

Der skal påbegyndes forhandlinger i en 
anden nordjysk kommune, da formæn-
dene har bedt om hjælp. Det ser også 
ud til at blive en udfordring. Ligeledes 
har formændene i en vestjysk kommune 
bedt om hjælp til forhandling.

Så har vi en lille sag med et firma i Jylland 
om feriepenge. 

Vi har ligeledes ydet hjælp til en for-
mand, der var blevet opsagt og var 
blevet tilbudt nyt job og derfor skulle 
kontraopsige sin stilling. Han var ikke klar 
over de godtgørelser, han havde krav på 
jævnfør overenskomsten. Det blev han 
meget glad for at høre.

Så har vi sagen mod en forsyningsvirk-
somhed på Fyn, som har opsagt sin 
driftsleder. Sagen er netop kommet retur 
til gennemgang. Vi bliver bistået af en 
advokat fra FH, og vi forventer, at sagen 
kommer for i september 2020. 

Vi har en ny arbejdsskadesag med et 
medlem fra en kommune i Sønderjylland, 
som skal behandles i FH.

DFF har udsendt statistikkort til medlem-
merne, med mail. Vi har desværre fået alt 
for få skemaer retur. Det er for dårligt, og 
Kim havde derfor det forslag, at vi drop-
per skemaet og kun udsender en mail 
med nogle få gode spørgsmål, som vi får 
udfærdiget, så de fremstår pænt og or-
dentligt. Det enkelte medlem skal så kun 
besvare mailen og ikke åbne vedhæftede 
dokumenter, som tilsyneladende er lidt 
besværligt for nogle af vores medlem-

mer. Vi vil ligeledes garantere, at alle der 
besvarer vores mail, automatisk får den 
nye lønstatistik tilsendt, når den er klar. 
Dette har Kim i øvrigt også gjort i år. 

Kim fik efter lidt debat mandat til at 
afprøve dette tiltag til næste år.

Vores medlemssystem ser nu ud til at 
fungere ganske godt. Vi har dog været 
udfordret med NETS, som her i anden 
omgang, med kontingent, havde slettet 
nogle af vores medlemmers PBS aftale. 
Hvordan det er gået til, ved vi ikke. Vi 
har et mindre udestående vedrørende 
kontingent, og vi sender rykkere med 
information til medlemmerne, således de 
bliver orienteret.

Kim har foreløbig deltaget i tre årsmø-
der. Lolland Falster som gik ganske fint, 
og ligeledes havde Sjællands Afdeling 
årsmøde. Det sidste årsmøde var i Øst-
jyllands Afdeling på Gammel Estrup. Det 
var et rigtig godt årsmøde, som tillige var 
flot besøgt. Kim gav et kort referat fra de 
tre årsmøder.

Kim forespurgte, om vi skulle aflyse de 
resterende årsmøder eller tage dem 
senere på året. Det var der forskellige 
meninger om, men der var enighed om 
at afvente, hvilken udvikling Coronaen 
tager. Efter den 10. maj forventer vi at 
være lidt klogere på, om vi kan gennem-
føre årsmøderne.

Kim har sammen journalist Niels Henrik-
sen været i Kolding for at hilse på nogle 
kursister hos ARKIL A/S. De fik alle en 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
lørdag den 18. april 2020
på kontoret Solrødcentret 57, 2680 Solrød Strand
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lille hilsen, samt et net og hvervebrochu-
re med hjem. 

Så nåede vi et enkelt møde ude i det nye 
fællesskab i Solrød, inden Coronaen har 
sat det hele på stand by indtil videre. Vi 
skal senere i gang med at undersøge IT 
samt telefoni.

Henrik fra Halinspektørerne er nu klar 
igen efter sit uheld på en ferie i efteråret. 

Budgettet i fællesskabet blev gennemgå-
et og taget til efterretning. 

Vores flytning gik fint. Flytteregnskab 
blev gennemgået og taget til efterret-
ning. Kim og Winnie flyttede ud fra 
Eliasgade den 11. december. Inden 
flytningen fik Kim afhændet en reol, samt 
det store og meget tunge pengeskab. 

2.2
Der var planlagt møder her i foråret om 
OK 21, men de er alle udsat på grund af 
Coronaen.

I Forhandlingskartellet har vi løbende 
holdt Skype-møder.

Der er ikke fremkommet nogen ny 
dato for møde med Dansk Byggeri. Men 
det siger sig selv i disse Corona-tider. 

3.0
I Forhandlingsfællesskabet har vi repræ-
sentantskabsmøde den 15. december 
2020 på arbejdermuseet i København. 
Kim deltager i mødet. 

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

Lars deltager i det nye Lederforum, 
og der har blandt andet været Skype-
møder.

3.2
Vedr. samarbejdet i regionerne. Midt-
Vest afdeling har ikke nogen aftale 

endnu, omkring hvad der skal ske efter 
årsmødet i 2020, men bestyrelsen fort-
sætter mindst 1 år.

3.3
Næste møde i FR er ikke fastsat på grund 
af Corona-krisen.

3.4
Vores arbejdsløshed er næsten uæn-
dret. Der er 11 ledige medlemmer, eller 
ca. 1,8 pct. Det er et fint lavt tal. Der er 
stadig efterspørgsel på formænd i bran-
chen. Alderen spiller lidt ind her, ligesom 
fordelingen ligger mest til syd i Danmark.

3.5
Budgettet for året 2020 var udleveret, og 
der var en dialog om vores nye system, 
som vi skal have sat op, så vi kan bruge 
det optimalt.

Vi forventer lidt nedgang på annon-
cerne på grund af Corona-krisen. 

4.1
Bladet
Næste blad, nr. 2, med temaet: Uddan-
nelse og grønne områder blev gennem-
gået og taget til efterretning. Der blev fra 
bestyrelses stillet forslag om at bringe en 
god historie omkring et af vores medlem-
mer der har fået god hjælp.

Til blad nr. 3 2020 har vi temaet: 
Brolægning og vandbygning. Det er vi i 
gang med. 

Det nye look til formandsbladet er 
blevet taget godt i mod.

Hjemmesiden
Lars administrerer hjemmesiden og 
følger op på det, der tilgår os. Vi lægger 
alt aktuelt ind og vil selvfølgelig appellere 
til, at alle følger med, så godt de kan og 
giver os et praj, såfremt de ser noget, 
der bør rettes. Det er godt og oversku-
eligt. Kim har desværre endnu ikke nået 
at finde én, vi kan få til at lave noget på 
engelsk, således at udlændinge lettere 

kan forholde sig til os. Men det vil han 
tage action på. Ligeledes ved vi, a-kassen 
vil sende nogle links til os, så det bliver 
mere overskueligt på vores hjemmeside.

5.1
Emner til kommende møder/kurser 
(alle)
Ejendomsmessen i Brøndbyhallen er 
udsat til den 2.-3. juni 2021. 

Der var debat om, hvorvidt vi, på 
grund af Corona-krisen, skulle aflyse 
det kommunale kursus i uge 41. Der var 
enighed om, at der tages en beslutning, 
når vi kommer efter den 10. maj i håb om, 
at vi så ved noget mere om Coronaen. 

AJOUR 2020 er fastsat til den 26 –27. 
november. 

 
Udsatte årsmøder:
Midt-Vest: AFLYST 2020 
Nordjylland: AFLYST 2020
Syd: Lørdag den 29. august. 
Bornholm: Torsdag den 25. juni.

5.2
Landsrådsmøde 23.-24. oktober 2020 
på Fjelsted Skov Kro på Fyn. 
Landsrådsmøde 2020 er bestilt på Fjel-
sted Skovkro på Fyn. 

Dagsorden til landsrådsmødet blev 
gennemgået.

De få ændringer i vedtægterne, 
som er blevet udarbejdet, er udsendt til 
kommentarer.

På de første tre årsmøder er de ble-
vet godt modtaget ved gennemgang.

5.3
Næste møder. 
Bestyrelsesmøde i 2020 den 8. august 
2020 i de nye lokaler i Solrød.

5.4
Eventuelt: Husk at indberette ændringer 
i afdelingerne efter årsmøderne.

Referent Kim Bøje Madsen
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AF NIELS HENRIKSEN

Akkurat som Moses skilte Sivhavets vande, så de flyg-
tende israelitter kunne undslippe de romerske soldater, 
så har entreprenørvirksomheden CG Jensen – måske 
knap så magisk – skilt vandene i de to voldgrave omkring 
Kronborg Slot, således at medarbejderne kunne arbejde 
tørskoet på et renoveringsprojekt. Mens Moses angiveligt 
blot hævede sin ene arm, har CG. Jensen mere lavpraktisk 
bygget et par dæmninger bestående af sække fyldt med 
sand, som så har holdt vandet tilbage i henholdvis ydre og 
indre voldgrav omkring slottet.

Gamle mørnede betonpæle under to historiske 
broer skiftes ud med langtidsholdbar azobetræ

CG JENSEN SIKRER
ADGANG TIL KRONBORG
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Bygherre er Slots- og Kulturstyrelsen, og opgaven lød 
på at udskifte gamle, mørnede betonpæle under de to 
historiske broer, der fører over henholdsvis ydre og indre 
voldgrav og ind til slotsgården.

Opgaven er lagt i hænderne på entreprenørvirksom-
heden CG Jensen, der har omfattende erfaring med 
vandbygning. Virksomheden udfører således alle former 
for spunsarbejde, pæleramning og borede pæle, ligesom 
de erfarne medarbejdere efterfunderer eksisterende 
bygninger. CG Jensen bygger havnemoler, kajanlæg og 
stenmoler, og udfører uddybnings- og inddæmningsopga-
ver, sikrer kyster og oprenser søer og havnebassiner.

FRA BETON TIL AZOBE
– De gamle betonpæle, der blev monteret formentlig 
engang i 1960’erne, var beregnet på at kunne klare kørsel 
med 56 tons tunge kampvogne. Det behov er der ikke i 
dag, så i stedet for blot at erstatte betonpæle med beton-
pæle er der denne gang valgt en mere bæredygtig løsning 
med azobetræ fra Cameroun i Afrika. Træet er simpelt hen 
stenhårdt, og selv om det skal stå direkte ned i voldgrave-
nes vand, forventes det, at træet kan holde de næste 100 
år, forklarer formand på opgaven, Tommy Streander.

Indgangen til Kronborg Slot sker over to broer. Den kor-
teste bro, der er godt 20 meter lang og 5 meter bred, fører 

 

NBC Marine 
 

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

 

 

Boardwalk der holder 
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over ydre voldgrav. Den længste bro er 60 meter lang og 5 
meter bred fører over indre voldgrav og ind til slotsgården.

DYGTIGE SNEDKERE
– Alle de azobepæle, som vi har monteret under broerne, 
er ca. 3 meter lange. De tunge pæle er samlet på land og 

efterfølgende fragtet ud til broerne, hvor de monteres 
med rustfri beslag. Vores snedkere bearbejder det jern-
hårde træ på land og forborer bl.a. huller og monterer 
beslag. Efter at pælene er transporteret til byggepladsen, 
bliver de endeligt tilpasset. Arbejdet kræver stor dygtig-
hed af vores snedkere, for alle beslag og møtrikker bliver 

De gamle betonpæle, der blev monteret formentlig engang i 
1960’erne, var beregnet på at kunne klare kørsel med 56 tons 
tunge kampvogne. Det behov er der ikke i dag, så i stedet for blot 
at erstatte betonpæle med betonpæle er der denne gang valgt en 
mere bæredygtig løsning med azobetræ fra Cameroun i Afrika.
TOMMY STREANDER, FORMAND
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Vi har tiltrotatorer og redskaber til alle gravemaskiner fra 1,5 til 33 ton.

Kontakt os eller din forhandler for yderligere information.

engcon Denmark A/S  Knarreborgvej 19a, Verninge, DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 70 20 13 50 | www.engcon.dk | info@engcon.dk

Forøg din effektivitet 
og konkurrenceevne 
med engcon



skjult med træpropper, så de ikke er synlige af gæsterne til 
slottet.

– Vanddybden i voldgravene er godt et par meter, så vi 
har brugt et antal pramme til både at transportere materiel 
og maskiner ud over vandet.

DÆMNINGER AF SANDSÆKKE
– I stedet for at arbejde under vand har vi valgt at 
bygge to dæmninger, en på hver side af broerne. Med 
en lang, lang række af store sandsække er det lykke-

des os at opstemme vandet, så vi kan arbejde tørskoet. 
Desuden har vi lagt et antal tykke træmadrasser ud på 
bunden af voldgravene, så vi kan køre med vores tunge 
maskiner uden at synke i den bløde bund. Ved den 
store bro havde vi et gennembrud af dæmningen, men 
det lykkedes os med flere sandsække at holde vandet 
på afstand.

Selv om Tommy Streander har medvirket ved mange 
opgaver i og ved vand, så er en byggeplads som Kron-
borg nu alligevel noget særligt.
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KRONBORG SLOT

Kronborg Slot, der oprindeligt blev opført som fæst-
ningen Krogen af Erik af Pommern i 1420’erne, blev 
fra 1574 til 1585 ombygget af Frederik den 2. fra en 
middelalderlig borg til et storslået renæssanceslot.

Store dele af slottet blev ødelagt af en brand i 1629, 
men det blev efterfølgende genopført af Christian 
den 4. I 1658 blev Kronborg belejret og erobret af 
en svensk hær, der efterfølgende tog en stor del af 
slottets kunstværker og interiør som krigsbytte. 

I 1785 ophørte slottet med at fungere som kongelig 
residens og blev indrettet som kaserne. Militæret 
forlod selve slottet i 1923 og slottets areal i 1991.
Kronborg Slot er et af Nordeuropas mest betydnings-
fulde renæssanceslotte og blev i år 2000 medtaget 
på UNESCOS Verdensarvsliste.

FAKTA

MUSEUMSFUND
– Jo, det er det selvfølgelig, blandt andet fordi vi er under-
lagt en masse restriktioner i kraft af stedet. Under arbejdet 
har vi fundet en masse rester af gamle ting og sager, som 
har ligget godt gemt i voldgravene. De har naturligvis stor 
interesse for museumsfolk. Da vi tørlagde voldgravene, 
dukkede også rester af de meget gamle egetræspæle op. 
Nogle af dem har det været nødvendigt at save til, så vi 
kunne montere de nye pæle, og her kan vi se, at egetræet 
er fuldstændig friskt indeni, som var pælene sat ned forny-

ligt. Træet er naturligvis blevet konserveret af vandet, og 
de mange stumper, der stikker 1-2 meter op i vandet, får 
bare lov at blive stående. Det gør et gammelt egetræsaf-
løb fra indre voldgrav til ydre voldgrav også. Vandet pibler 
hele tiden ud af afløbet, så det virker skam endnu, siger 
Tommy Streander.

Den spændende og fagligt udfordrende opgave skal 
efter planen være tilendebragt omkring den 1. juli.
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AF NIELS HENRIKSEN

De fleste, der har været ude i havet 
og bade, har formentlig kigget ned 
i vandet og set det nærmest mage-
løse mønster, som strømningerne i 
vandet skaber på havbunden. Det 
mønster har arkitekter og planlæg-
gere hentet ind og lagt som mønster 
på Kongensgade midt i Esbjerg. Den 
mere end én kilometer lange gågade 
har igennem næsten seks år været 
i opbrud, men nu kan både borge-

re, byens gæster og ikke mindst de 
forretningsdrivende se lys for enden 
af tunnelen.

– Vi forventer nemlig at afslutte fem-
te og næst sidste etape ved årsskiftet, 
fortæller formand hos entreprenør-
virksomheden Arkil, Martin Langfrits, 
der siden 2014 har stået i spidsen for 
et hold af brolæggere, som igen-
nem fem etaper har lagt det sirlige 
mønster med granitsten i forskellige 
størrelser og farver.

UDFORDRENDE
De fem etaper har været udbudt 
hver især. Arkil har vundet samtlige 

Vi forventer, at den nye 
belægning med solide granit-
sten kan ligge og være flot i 
mindst 50 år.

MARTIN LANGFRITS, FORMAND

Brolæggere fra Arkil har i snart seks år arbejdet med at forny 
belægningen på Esbjergs mere end én kilometer lange gågade

HENTER VADEHAVETS
SANDBUND IND PÅ STRØGET
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udbud, og det har formentligt været 
en stor fordel for Esbjerg Kommune, 
som bygherre.

– For selv om opgaven på nogle 
områder har været en brolægnings-
opgave som så mange andre, så har 
den også været virkelig udfordrende, 
fordi det ikke er noget, vi har gjort 
før, påpeger projektchef hos Arkil 
Kim Mejer.

Han har stået for en stor del af 
det grundlæggende arbejde, mens 
Martin Langfrits har ansvaret for, at 
projektet skrider frem i gågaden.

– En af mine opgaver har været at 
tælle granitsten. Til hver etape bru-
ger vi cirka 140.000 granitsten, som 
bliver transporteret fra Kina – fra be-
stilling til levering en rejse på 14-16 
uger, så alene her kræves der en god 
planlægning af alle. Vi arbejder med 
sten i fem farver og op til syv for-
skellige størrelser, fordelt på i alt 22 
varianter. Min opgave har her været, 
ud fra arkitektens visioner, at tælle 
op hvor mange sten af de forskellige 
farver og størrelser, der skal bruges i 
de felter, som vi deler opgaven op i. 
Det er et kæmpe arbejde, som vi dog 
efterhånden har lagt ind i et excelark, 
som vi kan støtte os til. Herefter får 
brolæggerne tegningerne, hvoraf det 
fremgår hvilke sten, der skal lægges 
hvor, siger Kim Mejer, der har 350 
paller med sten liggende på lager på 
firmaets adresse udenfor byen. På 
en relativt lille byggeplads i en travl 
bymidte giver det mange logistiske 
udfordringer at få sten fragtet ind i 
gågaden hver dag.

TAGER HENSYN
– Og netop placeringen af bygge-
pladsen lige i centrum er selvfølgelig 
en væsentlig del af mit arbejde. Det 
er jo fuldstændigt afgørende, hvor-
dan vi håndterer opgaven. I hvilken 
rækkefølge vi færdiggør projektet, 
for det er utroligt vigtigt, at vi selvføl-
gelig tager hensyn til dem, der driver 
forretning i gågaden, så vi gene-
rer dem mindst muligt. De er alle 
adviseret i god tid, og vi begynder 

allerede arbejdet kl. 6 om morgenen. 
Vi deler gaden op i tre felter, et i hver 
side og et midten. Vi arbejder altid i 
de to yderste felter først og får dem 
færdig, så kunderne kan komme ind 
og handle. Så tager vi det midterste 
felt til sidst, for det er her, vi generer 

mindst, siger Martin Langfrits, der 
løbende har en god og konstruktiv 
dialog med de forretningsdrivende. 
Desuden inviterer Esbjerg Kommu-
ne, rådgiver og Arkil hver anden 
torsdag til infoboks, hvor borgere, 
forretningsdrivende og andre inte-
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resserede er velkommen til at komme 
og give ros og ris til Kongensgade-
projektet. 

GODT SAMARBEJDE
– Og vi møder generelt stor forståel-
se for, at vi alle skal være her og pas-
se vores arbejde. I den forbindelse er 

det også afgørende, at vi har et godt 
samarbejde med både Esbjerg Kom-
mune og Esbjerg Forsyning, der er så 
fremsynet, at de ved samme lejlighed 
skifter kabler og rør ud i gaden, så vi 
ikke skal genere mere end én gang. 
Den gamle, brune belægning, som 
endnu kan ses på den sidste etape 

af gaden, har ligget i mere end 40 år, 
og vi forventer, at den nye belægning 
med solide granitsten kan ligge og 
være flot i mindst 50 år, smiler Martin 
Langfrits. Han råder over et fasttøm-
ret brolæggerhold på fem mand, som 
efterhånden har fået så stor erfaring 
med at lægge stenene i de specielle 
mønstre, at de er svære at erstatte.
Ved sygdom kan formanden ikke 
bare hente en anden brolægger ind. 
Det er opgaven nemlig for speciel til.

Foruden opgravning og fornyelse 
af belægning i Kongensgade har Arkil 
også stået for renoveringen af de 
fleste af sidegaderne.

  

Kontakt
Øst Danmark
Kenneth Knøfler 
tlf.: 40 40 90 04

Vest Danmark
Kim Mikkelsen 
tlf.: 53 58 82 27

Kampagnep
ris

Kampagnep
ris

kr. 149.900,-
excl. moms 

excl. skifte og skovle

Bobcat E17 minigraver
Din fleksible partner!

Kampagnen gælder så længe lager haves.

Kontakt din lokale Bobcat forhandler på 2148 9290
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Et æstetisk håndbygget boardwalk, som giver adgang til følsom natur,
er bare en af en vifte af unikke produkter hos det sjællandske firma

AF NIELS HENRIKSEN

Derude et sted kvækker den sjældne klokkefrø. En lækker-
bisken for naturelskere. Klokkefrøen sidder trygt og godt 
i et beskyttet og følsomt naturområde, som er svært at nå 
for mennesker. Sumpet og vådt, som det er. Men det er 

der råd for. Med et boardwalk fra NBC Marine i Kvistgård i 
Nordsjælland er det nemlig muligt at komme tørskoet helt 
derud i naturen, hvor det for alvor er spændende. Med 
respekt for at bevare og passe på naturen, selvfølgelig.

NBC MARINE VISER TØRSKOET 
VEJ I DEN UVEJSOMME NATUR
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– Med vores boardwalks er det muligt at opleve naturen 
på steder, hvor det før var svært at komme. I sumpede 
områder er det vanskeligt at komme frem med store 
entreprenørmaskiner, i hvert fald ikke uden at efterlade 
ofte ødelæggende spor i en skrøbelig natur. Med vores 
modulsystem kan vi modul for modul lægge et boardwalk 
ud uden brug af maskiner. Vi benytter så at sige vores eget 
boardwalk som byggeplads, mens vi skyder os fremad, 
forklarer indehaver af NBC Marine, Claus Andreasen, der 
egentlig begyndte som selvstændig med Nordsjællands 
Bådcenter, men som i 2004 begyndte at bygge broer, 
udviklet efter hans eget modelsystem.

MARINEPRODUKTER
Navnet NBC Marine er således udsprunget af Nordsjæl-
lands Bådcenter, og i dag er NBC Marine producent og 
importør af en lang række marineprodukter, bl.a. betonfly-
debroer, træflydebroer, aluminiums flydebroer, faste bade-

broer, faste bådebroer, bådramper, boardwalk, bådlifte 
samt alle former for udstyr til broer.

– Et boardwalk fra NBC Marine har en levetid på 
mindst 40 år på de bærende konstruktioner. Vi er ikke, 
og ønsker ikke at være, de billigste, men vores løsninger 
vinder på holdbarheden. Vi benytter varmgalvanisere-
de stålrør som bærende konstruktion. Rørene placeres 
under trædækket i forskellige vinkler, således at den 
bærende flade bliver større end hvis rørene var ban-
ket lodret ned i underlaget. Det betyder, at stabiliteten 
bliver meget høj, også selv om underlaget nærmest er 
bundløst.

SKÅNSOMT OG ÆSTETISK
– Oven på stålkonstruktionen monteres et trædæk opdelt i 
fag på 2,5 meter i længden. Modulerne er samlet i forve-
jen hjemme på vores værksted. De er samlet således at 
alle synlige skruer og beslag kommer til at vende nedad, 
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når modulerne placeres på stålkonstruktionen ude i na-
turen. Endelig afsluttes arbejdet med, at der monteres et 
skørt, som skjuler stålrørene, så vores boardwalk ikke kun 
er skånsom overfor naturen, når det sættes op, men også 
er æstetisk flot, påpeger Claus Andreasen.

– Vores kunder er typisk kommuner eller private 
lodsejere, når det handler om boardwalks, og vi oplever 
en klar tendens til, at kunderne i stigende grad vender 
sig væk fra trykimprægneret træ for i stedet at benytte 
smukke og holdbare træsorter som lærk eller eg.

NBC Marine har foruden i Kvistgård afdelinger i Sla-
gelse og Middelfart, hvor der er lagre af de mest gængse 

produkter, og ordrerne bliver monteret af virksomhedens 
egen serviceafdeling.

– Ved et boardwalk vil vi typisk sætte 2-4 medarbejde-
re på opgaven. De kan arbejde sig ca. 50 meter frem om 
dagen, så arbejdet skrider hurtigt fremad. Vores montører 
er erfarne og ikke mindst løsningsorienteret, for det er jo 
ikke altid alt går snorlige ude i naturen. Her handler det i 
høj grad om at kunne se løsninger på pludseligt opståede 
udfordringer. 

BÆREDYGTIGT
Den idé, som Claus Andreasen fik for år tilbage, da han 

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

Det betaler sig at vælge en professionel partner. Vi tør i hvert fald ikke tænke på alternativet. 
Vi skaber helst langvarige relationer, hvor vi gerne handler med vores kunder flere gange. 
Vi tilbyder landets stærkeste udvalg af både nye og brugte maskiner, et omfattende service-
koncept med 45 servicebiler på vejene og en tæt dialog undervejs.  

www.scantruck.dk

FIND DEN HELT RETTE PARTNER
Kom bare nærmere 

og lad os begynde 
et samarbejde
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selv havde brug for en bro, har i den grad vist sig at være 
bæredygtig. Vi leverer i dag badebroer, flydebroer og en 
bred vifte af udstyr til maritime miljøer som bl.a. lystbå-
dehavne og sejlklubber, lige som vi leverer brosystemer 
til kunder i bl.a. Belgien, Frankrig og Sverige. Med vores 
omfattende kompetence og erfaring er vi også jævnligt 
underleverandør for nogle af de helt store vandbygning-
sentreprenører fortæller Claus Andreasen.

scan for  
ledige jobs
i øjeblikket

peabasfalt.dk

Hovedkontor:  
8722 1500 
info@peabasfalt.dk

sc
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p-
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gn
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k

Peab Asfalt har pr. 1. april 2020 overtaget YIT i Danmark.  
Der er KUN navnet til forskel.   
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TÆT TRAFIK KRÆVER 
ET SOLIDT UNDERLAG
Midt i det bankende hjerte sørger to brolæggere i 
Aarhus for løbende vedligehold og reparationer

AF NIELS HENRIKSEN

Trafikken er ikke så tung, men den er tæt. Aarhus er 
en livlig by med masser af mennesker på fortove og 
pladser. For godt og vel et halvt år siden rundede byen 
indbygger nummer 350.000, og forventningen er, at 
Aarhus omkring 2050 kan sige velkommen til indbygger 
nr. 450.000.

Den tætte trafik i midtbyen belaster og slider på den 
underliggende belægning. Derfor er det for det første 
afgørende, at underlaget er solidt. Og at det for det 
andet bliver vedligeholdt, så det ser på både pænt ud 
og samtidig er sikkert at færdes.

TO BROLÆGGERE
Den opgave klarer de to brolæggere Murat Kekec og Ross 
Millen. De er ansat i Aarhus Kommunes entreprenørafde-
ling, hvor formand John Nielsen har det daglige ansvar for 
driften i sydbyen.

– Vi har yderligere 13 medarbejdere her i syd og 22 i 
nord, der arbejder i teams som Murat og Ross. Vi arbejder 
meget med uddelegering af opgaverne, så de forskellige 
teams er fuldstændigt selvkørende, dog med to koordi-
natorer som tager sig af de praktiske opgaver i marken 
samt nogle administrative opmålingsopgaver. Hos os er 
arbejdet baseret på tillid, og det går fantastisk godt, roser 
formand John Nielsen, mens han og de to brolæggere 
tager Formandsbladet med på en rundtur i centrum af 
Smilets By.

KATALOG
Aarhus Kommune har udarbejdet et katalog over mo-
biliteten indtil år 2050, og heraf fremgår, at gang som 
transportform er en vigtig del af den samlede mobilitet. 
Gang udgør 35 pct. af ture under 5 km. Alle er fodgæn-
gere, hvad enten de udelukkende færdes til fods eller 
er fodgængere som en del af turen med cykel, kollektiv 
trafik eller bil. Aarhus er blevet en storby, hvorfor man 
ikke alle steder kan parkere udenfor sin lejlighed eller 

den butik, man skal besøge. Derfor skal flere gå længere 
end tidligere. Byfortætningen gør det muligt for flere at 
gå til mange formål. Det skal derfor fortsat være muligt 
og attraktivt at gå i Aarhus. Gang kan understøtte den 
enkeltes oplevelser i byens rum og ligeledes understøtte 
den generelle sundhedstilstand hos borgerne.

Videre står der i kataloget, at gang skal fremmes 
ved at prioritere og investere i fodgængernes forhold. 
Aarhus Kommunes kommende Fodgængerstrategi udpe-
ger fem indsatsområder, der skal fremme gang, nemlig 
Tilgængelighed – at fodgængermiljøet skal være tilgæn-
geligt for alle, Fremkommelighed – at der skal være 
god fremkommelighed på fodgængernettet, Tryghed og 
sikkerhed – at det skal være trygt og sikkert at færdes 

Vejen til bæredygtig og renere miljø
      
med Saltnex
      

Model: 7.1
200L - 350L - 500L - 800L

Model: 7.4
700L - 1050L -
1400L - 1750L

Model: 7.3 
1050L - 1400L

Model: 7.2 Model: 7.5
200 L  - 350L  - 500L 400 L  - 600L  

Saltnex Nyholmsvej 7, 8930 Randers NØ. WWW.saltnex.dk

Model: 7.0 Trolley - 50 L

væskespredere
      

Model: 7.3 
Turf - 700 L
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som fodgænger, Ophold og facilite-
ter – at der skal være de nødvendi-
ge faciliteter til fodgængere i byens 
rum, som eksempelvis mulighed for 
ophold og endelig Lighed i sundhed 
– at alle skal have mulighed for et 
sundt liv og fodgængerstrategien 
skal være med til at skabe rammer-
ne for at både børn og voksne kan 
transportere sig til fods.

Og det siger sig selv, at når så 
mange fodgængere hver dag sætter 
deres aftryk på gader, fortove og 
pladser, så skal der solidt materiel 
til. Eksempelvis så vejer en stor del 
af belægningsstenene foran Dokk1 
500 kg, så der skal det helt store 
grej til, når sådan en moppedreng 
skal pilles op.

KLIPPEFAST UNDERLAG
– Ellers er konceptet, at vi på rigtig 
mange gangarealer benytter granit 
af forskellig slags og i forskellige 
dimensioner. Granit er nærmest 

uopslideligt, og når vi så også stø-
ber granitten ned, får vi et næsten 
klippefast underlag, som kan klare 
den tætte gående trafik, påpeger 
John Nielsen på vores tur på Åbou-
levarden med de mange serverings-
steder langs Aarhus Aa.

– Netop området lang åen er et 
ganske godt eksempel på en af de 
udfordringer, vi har ved at arbejde i 
midtbyen. Her er der nemlig mange 
interesser at pleje. Vi skal sikre, at de 
mange, mange gående kan færdes 
sikkert og uden risiko for at falde, fordi 
underlaget ikke er vedligeholdt. Men 
vi skal også arbejde på tidspunkter, 
hvor vi generer både de forretnings-
drivende og deres kunder mindst mu-
ligt. Derfor sørger vi også for så vidt 
muligt ikke at foretage skærearbejde, 
mens gæsterne sidder og spiser eller 
nyder en forfriskning udendørs. En 
del af vores servicearbejde netop 
langs åen foretages derfor, når der 
ikke længere er udeservering.

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

colas.dk

VI BYGGER FREMTIDENS VEJE

Godt arbejdsmiljø, ansvar,  
udfordringer og mulighed  
for at udvikle mig.  

Bliv formand i Colas. 

colas.dk
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Fra venstre borlægger Ross Millen, formand John Nielsen og brolægger Murat Kekec.
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På Lille Torv tæt ved ligger de kvadratiske granitsten nær-
mest snorlige. Faste og urokkelige.

STENHÅRD FUGE
– Og det gør de, fordi vi har besluttet at fuge med fuge-
midlet Rompox, som giver en stenhård og vedligeholdel-
sesfri fuge. Problemet har været, at vores fejemaskiner 
nærmest har været i stand til at suge alt sandet mellem 
stenene op, så de ellers så solide granitsten kunne ligge 
og rokke, og fodgængerne risikerede at falde. Det kan de 
ikke nu, understreger John Nielsen.

Turen op ad Strøget fra Store Torv med Aarhus Dom-
kirke til Banegårdspladsen viser med al tydelighed, at selv 
granit ikke er uforgængeligt. Jo granitten som sådan er, 
men slid og ikke mindst tung kørende trafik med varer 
til de mange butikker, sætter sine spor. Flere steder er 
hjørner slået af og gør det synligt, at selv granitsten har en 
grænse.

Både Murat Kekec og Ross Millen er udlært brolægge-
re i Aarhus Kommune, og de har arbejdet sammen som et 
team i de seneste to år.

AARHUS BORGERTIP
– Vi ved i nogen udstrækning, hvilke opgaver der venter, 
og vi tilrettelægger selv vores arbejdsdag. Inden vi går 
hjem om eftermiddagen aftaler vi altid lige, hvad vi tager 

NEM UDLÆGNING!

Lervejdal 14D • 8740 Brædstrup • 86 2 2 11 22 • www.lithomex.dk

QuickSand er den miljørigtige styrkefuge til
bæredygtig natur- og betonstensbelægninger

NYHED FRA LITHOMEX

KLAR
TIL

BRUG!
FAST FUGE

MODSTÅR FEJE- 
OG SUGEMASKINER 
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fat på næste dag, og med så stor en arbejdsplads som Aar-
hus midtby er der altid noget at lave, siger de to brolæg-
gere, der også tager fat på de opgaver, som kommer ind til 
kommunen på app’en Aarhus BorgerTip.

Aarhus BorgerTip er både en app og en onlineformular, 
hvor borgerne kan give Aarhus Kommune et tip om skader 
eller manglende vedligeholdelse i byen. Kommunen op-
fordrer til at sende et BorgerTip, hvis borgerne f.eks. ser 

en knækket flise, et skævt skilt, et hul i vejen eller et væltet 
træ. Borgerens tip bliver herefter sendt til den rigtige med-
arbejder, som hurtigst muligt vil finde en løsning.

– Og så kan borgeren hele tiden følge med i, hvor 
langt vi er med opgaven, og borgeren får endelig en 
meddelelse, når opgaven er løst, fortæller Murat Kekec, 
inden vores veje skilles på den befærdede Banegårds-
pladsen.

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

26 DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2020

TEMA | TÆT TRAFIK KRÆVER ET SOLIDT UNDERLAG



Sammenhold
betaler sig

Forsikring

Er du godt  
sikret til en  
aktiv sommer?
Uanset om du klipper hæk eller kører mountainbike,  
så giver et aktivt liv glæde og energi – det er bare ikke risikofrit. 

En god ulykkesforsikring sikrer dig økonomisk hjælp, hvis du kommer  
til skade. Vores ulykkesforsikring dækker dig døgnet rundt og kan udvides  
med både tand-, sygdoms- og sundhedsforsikringer. Vælg det, der passer  
til netop dit aktive liv.

Beregn pris og læs mere på tjm-forsikring.dk/personforsikring-voksen

Farlig  sport er altid dækket



Langt de fleste teams har én eller 
anden form for udfordring på daglig 
basis. Det er forventeligt, forståeligt 
og almindeligt, når vidt forskellige 
mennesker skal samarbejde. 

Meget forskning viser, at hvis 
ledere og medarbejdere skal yde 
deres optimale, skal det arbejde, de 
udfører, både føles meningsfuldt og 
have fremdrift. Det arbejde, man 
udfører, skal med andre ord gøre en 
forskel både for én selv og for andre. 
Samtidig skal arbejdet helt lavprak-
tisk honorere virksomhedens krav til, 
hvad der skal udrettes eller opnås.

Kravet til nutidens ledere er, at de 
skaber og vedligeholder en platform, 
så deres teams lever op til oven-
nævnte – med det resultat at mere 
end 80 pct. af dagens ledere er hårdt 
presset eller stresset.

Få et professionelt blik på dit team
Som kontrast til vores adfærd under 
Corona-situationen, hvor fokus er 
på at isolere sig og holde afstand, 
så har Det Kommunale Kursus 2020 
fokus på TEAM (Together Everyone 
Achieves More). Kurset indeholder 
værdifuld læring om, hvordan du kan 
optimere og udvikle dit eller dine 
teams, baseret på værktøjet ”De 5 
SUCCES-Faser for et Højt-Ydende-
Team”.

Værktøjet kan formentligt lyde 
både kompliceret og meget konsu-
lentbaseret, men det er i virkelig-
heden et både simpelt og jordnært 
værktøj, som via en kort og præcis 
web-test, tager temperaturen på dit 
team.

Efter testen, men inden selve 
kurset, modtager du en rapport, som 
giver et proffessionelt bud på, hvad 
du kan gøre for at optimere og udvik-
le dit team. Rapporten medbringes 

herefter på kurset, hvor du, med 
guidance og hjælp af både erfarne 
instruktører og dine medkursister, ar-
bejder aktivt med at udvikle dit team.

Udover ovenstående værktøj 
anvendes også det såkaldte person 
profil værktøj, også kaldet Ennea-
grammet. Her får deltagere udbygget 
deres viden om egen ”Enneagram 
person profil” (f.eks. ledertype, kom-
munikations-stil, styrker/faldgruber, 
udviklingsområder etc.).

Indhold på kurset:
•  Grundlæggende introduktion af 

modellen ”De 5 SUCCES-Faser for 
et Højt-Ydende-Team”

•  Hvilke udfordringer er der i hver 
fase?

•  Hvordan overkommer man gene-
relt disse udfordringer?

•  Hvad er lederens rolle i hver fase?

Dit udbytte af kurset: 
•  Indsigt i dit teams stærke sider 

og hvordan dit team kan fungere 
optimalt

•  Viden om dit teams udviklingspo-
tentiale

•  Udbygning af lederens værktøjs-
kasse med konkrete team- og 
ledelsesværktøjer

•  Sparring med erfarne konsulenter 
og medkursister

•  En bæredygtig plan for hvad du 
helt konkret skal gøre for at over-
komme dit teams forhindringer

Kurset er en blanding af teori og dine 
egne praktiske refleksioner. Der ar-
bejdes både individuelt og i relevante 
grupper. 

Det hele foregår i en positiv og 
støttende atmosfære med underviser 
Michael Groser, som med udgangs-
punkt i persontype-værktøjet, 
Enneagrammet, står for seriøsitet, 
positivisme, optimisme og humor 
– alt sammen rørt sammen til en 
forhåbelig indsigtsfuld og berigende 
oplevelse.

Sted: Hotel Svendborg.
Tidspunkt: Den 7.-8. oktober 2020.

TILMELDING EFTER FØRST TIL 
MØLLE PRINCIPPET!
Der er rift om pladserne, så tilmeld 
dig med det samme ved at ringe til 
kontoret på tlf. 32965622 eller på 
DFF@danskformand.dk

SAMMEN OPNÅR VI MERE!
– UDBYG DINE LEDELESESVÆRKTØJER OG FÅ ET “HØJT-YDENDE-TEAM”

Kurset er
GRATIS for

Dansk Formands
Forenings og HI’s

medlemmer.
Forplejning og 
overnatning

er inkl.
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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.



ÅRSMØDE BORNHOLMS AFDELING
Torsdag den 25. juni 2020 kl.17-ca. 21
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 formand!
 b) Revisor Bjarne Grønnegård  
 7.  Beretning fra arbejdsløshedskassen v/Kim Bøje 

Madsen 
 8.  Fremtidsvirke. Evt. en tur til Femern broen/tun-

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

Foreningen byder på mad kl. 19.00.

Tilmelding senest den 12. juni til Bjarne Andersen 
3018 1633 eller Jørn Myhre 3018 1488.

P.B.V. Bjarne Andersen

ÅRSMØDE AFDELING SYD
Den 29. august 2020 kl. 10.00
Kolding Borgerlige Skydeselskab
Munkedam 2 6000 Kolding

Dagsorden
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referat.
 3.  Valg af stemmeudvalg. 

Revisorerne.
 4.  Formandsberetning v/Otto V Pedersen. (samt 

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

kendelse.)
 7.  Valg til bestyrelsen. 

Formand: Otto Pedersen (Ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlemmer: Finn Nielsen og Palle 
Brodersen 
Suppleanter: Niels Buchhave og 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 3. august 2020.

ÅRSMØDE AFDELING MIDT-VEST 
Det udsatte årsmøde i afdeling Midt-Vest
tirsdag den 30. juni 2020 på Sevel Kro
er AFLYST

Afdelingen påregner årsmøde i 2021 med weekend-
ophold på

Tamborghus kro
Tambogade 37
7790 Thyholm

Nærmere information senere på året.

P.B.V. Vagn Nordentoft

ÅRSMØDE AFDELING NORDJYLLAND 
Årsmøde 2020 Nordjyllands Afdeling
er AFLYST på grund af Coronaen

Næste årsmøde vil blive holdt i marts 2021.

P.B.V. Jens Melgaard
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TEMA I NÆSTE UDGAVE
 
DFF har til blad nr. 4-2020 valgt temaet: 

VINTER OG GLATFØRE/SIKKERHED PÅ VEJENE
 
Vi sætter fokus på nogle af de opgaver, der er i forbindelse med sikkerheden på vejene. Vi vil 
ligeledes sætte fokus på vinterbekæmpelsen 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.

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
Niels Peter Brændeskov 22.04.2020 Syd
Lars Laigaard Jørgensen 22.04.2020 Syd
Bent Venborg Eriksen 05.05.2020 Midt-Vest
Kristoffer Østergaard Kristensen 12.05.2020 Syd
Michael Poulsen 01.07.2020 Syd

DØDSFALD
  Afdeling
Anton Aagaard Borch 29.01.2020 Nordjylland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

40 år 26/08 Jakob Bonde, Skråningen 3, 9220 Aalborg Ø

60 år 03/07 Peter Pedersen Bach, Østervænget 30, 9200 Aalborg SV

60 år 15/08 Kurt Baisgård, Sydtoften 7, Als, 9560 Hadsund

60 år 08/07 Steen Rasmussen, Langtvedvej 46, Ulsted, 9370 Hals

60 år 23/09 Per Svendsen, Mølholtvej 43, 9370 Hals

60 år 04/07 Arne Elgaard Bentsen, Evaholmvej 31, Hornum, 9600 Aars

70 år 19/07 Palle Engen Larsen, Sørigvej 54, 9982 Ålbæk

70 år 09/07 Georg Martin Poulsen, Louisevej 17, 7900 Nykøbing M

80 år 12/01 Leif Christensen Bak, Tjørne Allé 4, 9530 Støvring

AFDELING ØSTJYLLAND

70 år 05/09 Finn Therkildsen, Skovvænget 12, 8882 Fårvang

MIDT-VEST AFD.

80 år 23/07 Henry Jensen, Kærvej 3, 7442 Engesvang

AFDELING SYD

50 år 29/09 Henrik Kastberg Andersen, Pileurten 4, Otterup, 5450 Otterup

60 år 04/08 Kurt Ballegaard Hansen, Andkær Bygade 13 A, 7080 Børkop

70 år 14/08 Finn Kristensen, Aalevej 16 b, 7160 Tørring

70 år 30/07 Ole Overgård Møller, Højrupvej 149, Herslev, 7000 Fredericia

70 år 28/09 Villy Keld Sørensen, Søndergade 38, Thyregod, 7323 Give

80 år 06/09 Eigil Chr Larsen, Tårnvej 90, Gl. Højen, 7100 Vejle

90 år 24/07 Ove Vagn Rasmussen, Ladefogedgyden 2, 5600 Faaborg

AFDELING SJÆLLAND

40 år 27/07 Morten Ginnerskov Hansen, Ollerupvej 8, 4200 Slagelse

50 år 12/08 Kim Keinicke Christensen, Tersløsevej 1, 4190 Munke Bjergby

60 år 27/09 Kim Hansen, Firhøjvej 23, Snertinge, 4460 Snertinge

70 år 18/07 Ebbe Vinther Christensen, Svalevej 1, 4591 Føllenslev

80 år 10/09 Villy Harald Lauridsen, Kildemoseparken 34, 3310 Ølsted

80 år 12/08 Arne Christensen, HavrevÆnget 32, 4760 Vordingborg

BORNHOLM AFD.

60 år 17/09 Jørn Finni Myhre, Sigynsvej 47, Rønne, 3700 Rønne
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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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