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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.

Firmaerne har travlt som 
aldrig før, og det aflæses
klart i ledigheden i Dansk 
Formands Forening. Vi har 
fortsat et stabilt lavt ledig
hedstal på ca. 1 pct.

KIM BØJE MADSEN, LANDSFORMAND

Fra den 1. september 2020 er de fleste privat ansatte medlemmer i Dansk For
mands Forening dækket af en overenskomst med en ny arbejdsgiverorganisati
on. Det sker, når Dansk Byggeri og Dansk Industri slår sig sammen. Navnet er nu 
DI Dansk Byggeri, som nu er en sektion under Dansk Industri. Vi ser frem til og 
håber selvfølgelig, at det langvarige og gode samarbejde også vil fortsætte i den 
nye konstellation.

Bestyrelsen i Dansk Formands Forenings er ved at forberede sig til Landsråds
mødet den 24. oktober 2020 på Fjelsted Skovkro på Fyn. Landsrådsmødet 
holdes som et endags møde. Her skal vi blandt andet behandle nogle ændringer 
til de eksisterende vedtægter i Dansk Formands Forening.

Coronakrisen fortsætter med at regere i Danmark og for den sags skyld hele ver
den, men den har tilsyneladende ikke haft den store betydning for beskæftigel
sen. Firmaerne har travlt som aldrig før, og det aflæses klart i ledigheden i Dansk 
Formands Forening. Vi har fortsat et stabilt lavt ledighedstal på ca. 1 pct. Vi kan 
blot håbe, der snart kommer en vaccine mod denne pandemi. 

Så vil jeg gerne gøre lidt reklame for erhvervskonferencen AJOUR 2020 i 
Odense. AJOUR er maskinmestrenes årlige erhvervskonference med fokus på 
Management and Technology. Hvert år i november samles mange deltagere og 
udstillere i Odense Kongres Center for at hente ny viden og inspiration. 

Konferencen byder på en række markante oplægsholdere, som præsenterer nye 
tanker, visioner og tekniske landvindinger. Et af temaerne er blandt andet grøn 
omstilling og cirkulært byggeri med fokus på drift. Der satses på at konferencen 
bliver gennemført, men coronaen kan selvfølgelig få en afgørende betydning, så 
derfor opfordres der til at se annoncen på hjemmesiden www.ajour2020.dk

Kim Bøje Madsen
Landsformand

NY ARBEJDSGIVER
ORGANISATION
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NYT FRA FORENINGEN

Landsformanden bød velkommen. 
Der var afbud fra Otto Pedersen, 
Afdeling SYD

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dagsor
den blev godkendt.

Der var ingen kommentarer til 
referatet fra bestyrelsesmødet den 
18. april 2020. Referatet betragtes 
som godkendt.

2.0
Faglige sager

2.1
Der har været nogle lønaftaler i peri
oden. De alle er blevet underskrevet. 
Forhandlingen i en nordjysk kom
mune er nu afsluttet, dog har vi ikke 
modtaget de endelige aftaler med 
underskrift.
Der er indledt forhandlinger i to 
andre jyske kommuner. 
Vi er tre organisationer på den sam
me sag med tre ledere i Vej & Park i 
en jysk kommune, der fører en min
dre sag om en tvungen lønnedgang. 
Vi afventer et udspil fra ledelsen.

En sag, der har kørt i Nordjylland om 
fratrukket feriepenge efter at have 
overgået til funktionær, er nu afslut
tet. Kim deltog sammen med med
lemmet i et møde i firmaet. Sagen er 
afsluttet efter en lidt større gennem
gang.
Sagen mod en forsyning, som har 
opsagt deres driftsleder, er kommet 
retur til gennemgang og kommenta
rer. Vi bliver bistået af en advokat fra 
FH. Sagen er fastsat til voldgift d. 30. 
september arbejdsretten i Køben
havn. 

Vores medlemssystem ser ud til at 
fungere ganske godt nu. Vi har været 
udfordret med NETS, som desværre 
havde slettet nogle af vores medlem
mers PBS aftaler.

Kim har deltaget i årsmødet på Born
holm, som gik ganske fint, på trods af 
besværlighederne med at komme til 
og fra Bornholm. Men der blev des
værre ikke valgt nogen ny formand for 
afdelingen. Bjarne Andersen har lovet 
at tage formandsskabet til næste års
møde til foråret, hvor vi håber, vi kan 
vælge en ny. Kim skal til årsmøde i Af
deling Syd den 29. august i Kolding. 
De resterende årsmøder er aflyst.

Der er kommet nogle udmeldinger 
af medlemsskab af DFF. De fleste er 
pensionister, og der er enkelte som 
går på enten efterløn eller pension.

Kim har talt med en af formændene 
hos et fynsk entreprenørfirma. De 

ville høre lidt om overenskomsten, 
og hvilke fordele der var i at være 
medlem hos os.
Kim gav bl.a. en forklaring om godt
gørelse ved afsked. De har alle valgt 
at blive hos DFF.
Der er kommet en invitation fra nogle 
afdelingsformænd i andre faglige 
organisationer til et stormøde om
handlende pensionsalderen. Mødet 
foregår i Odense den 3. september. 
Invitationen er sendt videre til afde
lingerne. 

Kim har indledt et projekt på at få 
lavet en ny hvervefolder igen. Kim 
har møde her i september.

Så har vi holdt et enkelt møde i det 
nye sekretariats fællesskab siden 
sidst. Vi er i gang med at undersøge 
IT platform samt telefoni.
Vi har modtaget tilbud for telefoni 
samt for en fælles platform til vores 
IT.
Tilbuddet blev gennemgået, og kon
toret går videre med opgaven.

Vores årlige udgifter til sekretariatet 
holder stadig fint. Budgettet blev 
gennemgået og taget til efterretning 
med et par ændringer. Der er blevet 
udtrykt interesse fra andre organisati
oner til vores samarbejde.

2.2
Der er planlagt en konference i efter
året omkring OK 21 i København.
Krav til OK 21, skal være fremsendt 
til FH senest den 9. november 2020.  

Referat fra bestyrelsesmødet 
lørdag den 8. august 2020 på kontoret
Solrødcentret 57, 2680 Solrød Strand
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Der er nu ny dato for møde med 
Dansk Byggeri. Kim har modtaget 
et kopi af et notat mellem koopera
tionen og et andet forbund. Nogle 
af vores formænd ønsker de samme 
fridage eksempelvis. Kim mente, at vi 
efter krisen skal prøve at få en aftale, 
måske med hjælp fra FH. Kim vil 
vende det med FH på sit møde den 
17. august i FH.

3.0
Fra Forhandlingsfællesskabet er 
der Overenskomstmøde den 21. 
september, og der er repræsentant
skabsmøde i Forhandlingsfælles
skabet tirsdag den 15. december på 
arbejdermuseet i København. Kim 
deltager i møderne.

3.1
Vi har modtaget en invitation til et 
møde i FH, hvor vi gennemgår vores 
overenskomster. Specielt hvad vores 
krav er. Lars deltager i det nye Leder
forum, og der har blandt andet været 
visuelle møder.

3.2
Vedr. samarbejdet i regionerne, er 
der ikke noget nyt at berette.

3.3
Næste møde i FR er ikke fastsat på 
grund af Coronakrisen, der er ellers 
blevet rykket flere gange, og Maskin
mestrenes Forening vil vende tilbage 
i uge 33.

3.4
Vores arbejdsløshed er næsten uæn
dret. Der er 12 ledige medlemmer, 
eller ca. 2,0 %. Det er et udmærket 
lavt tal. Der er stadig efterspørgsel på 
formænd i branchen.
Vi har netop været i dialog med et 
konsulentfirma, som søgte tre for
mænd. 

Der er fremsendt et kommissorium 
for samarbejde mellem medlems
organisationerne og AKA om 
medlemskab og hvervning. Der er 
opstartsmøde den 24. august hos 
AKA.

3.5
Gennemgang af vores budget til og 
med juni måned 2020. Det viser et 
mindre underskud. Budgettet blev 
taget til efterretning. 

Budgettet for året 2021 blev gen
nemgået. Der var et par mangler, og 
vi blev enige om at rette budgettet til 
og udsende det til afdelingerne for 
kommentarer inden landsrådsmødet. 
Vi får nok også lidt nedgang på 
annon cerne i Formandsbladet.

4.1
Bladet
Næste blad, nr. 4 er vi i gang med, 
temaet er: Vinter og sikkerhed på 
vejene.

Blad nr. 3 blev et fint blad. Rosen
dahls gør en stor indsats, men bud
gettet for 2020 holder desværre ikke 
helt. Det synes, at Coronaen har sat 
det hele lidt på stand by. I maj havde 
vi ca. 60 % af annoncerne i hus.

Til blad nr. 5 2020 har vi temaet: 
Beton og betonrenovering.

Hjemmesiden.
Lars administrerer hjemmesiden og 
følger op og tilretter det, der tilgår 
os. Vi lægger alt aktuelt ind, så vi får 
en præsentabel hjemmeside.

Der var enighed om, at vi sletter alle 
private mailadresser på hjemmesi
den, således det kun er vores domæ
nenavn der fremgår under afdelings
formændene på hjemmesiden.

5.1
Emner til kommende møder / 
kurser (Alle)
Årsmøde i Afdeling Syd, lørdag d. 
29. august. Det kommunale kursus 
afvikles i uge 41.

AJOUR 2020 i Odense, er fastsat 
til d. 26.27. november 2020.

EH 21 i Herning foregår 
10.11.12. juni 2021. Vi deltager 
ikke fysisk med en stand, men laver 
en reportage til Formandsbladet.

HL 21 i Slagelse foregår
25.26.27. august 2021.
Standplads er bestilt.

5.2
Landsrådsmøde 23.-24. okto-
ber 2020 på Fjelsted Skov Kro på 
Fyn.

Landsrådsmøde 2020 på Fjel-
sted Skovkro. Der er bestyrelses
møde om fredagen.

Vedtægterne, som Lars og Kim har 
udarbejdet, er udsendt til kommen
tarer i bestyrelserne. Der er ikke 
kommet nogen kommentarer, og på 
årsmøderne er de blevet godt modta
get ved gennemgang. 

5.3
Næste møder.
Bestyrelsesmøde den 5. december 
2020 kl. 09.30 på Kobæk Strand.

5.4
Eventuelt: Husk at indberette ændrin
ger i afdelingerne efter årsmøderne.
Keld Dahl havde en lille kommentar 
til sidste referat vedr. årsmødet i 
Sjællands Afdeling.

Referent Kim Bøje Madsen
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Teamleder Lars Holmberg Frandsen med restsaltmåleren Sobo 20.
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INTELLIGENT BRUG AF 
SALT GIVER SORTE TAL 
OG GRØN SAMVITTIGHED
Middelfart Kommune tænker nye tanker for at sikre den bedste 
fremkommelighed på vejene

AF NIELS HENRIKSEN

Vejsalt belaster grundvandet, øde
lægger jorden, er skadeligt for natu
ren langs veje og i søer og vandhul
ler. Vejsalt er giftigt for træer, hække 
og andre planter. Vejsalt skader 
beton og fliser. Vejsalt får metal på 
biler, cykler og havehegn til at tære 
og ruste.

Men vejsalt er et effektivt middel 
i kampen mod glatte veje. Der, hvor 
det bliver liggende, vel at mærke. 

Undersøgelser viser nemlig, at en 
tredjedel af det tørre salt bliver blæst 
ud i rabatten efter ganske kort tid, og 
den resterende del følger efter, når 
det regner, eller smeltevandet løber 
af vejen.

Derfor sværger nogle kommuner 
til befugtet salt, som i modsætning til 
traditionelt tørt salt klæber til vejba
nen.

I Middelfart Kommune hedder 
løsningen saltlage, som blandes 
på kommunens eget blandeanlæg. 

Vi så ubeskedne, at vi kalder vores indsats for Intelligent 
Vinter bekæmpelse. Vi forsøger at gøre op med gamle
traditioner og i stedet træde nye stier.

LARS HOLMBERG FRANDSEN, TEAMLEDER

Kommunen er således den kommu
ne i Danmark, der i forhold til kørte 
kilometer bruger aller mest saltlage. 
Samtidig viser en analyse fra 2017 
foretaget af Kommunernes Lands
forening, at Middelfart Kommune 
samtidig er den billigste, når det 
handler om at sikre trafiksikre veje 
om vinteren.

– Entreprenørafdelingen er i høj 
grad en virksomhed i virksomheden. 
Vi har vores eget budget og foreta
ger selv vores dispositioner. Derfor er 
det selvfølgelig også særdeles vigtigt 
for os, hvordan vi bruger pengene 
mest optimalt. Vi har en ganske stor 
egenproduktion, så når vi skal an
skaffe en ny maskine, ser vi meget på 
i hvor høj grad den er multifunktionel 
og kan anvendes på mange områder, 
forklarer teamleder og vejformand 
Lars Holmberg Frandsen fra Middel

Pankas udfører
alle former for asfaltarbejde

pankas.dk   |   +45 45 65 03 00   |   info@pankas.dk
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fart Kommunes Entreprenørafdeling, 
der er en del af Vejdirektoratets vin
ternetværk og derfor følger udviklin
gen på området tæt.

HØJT PRIORITERET
– Vinterbekæmpelse er et højt 
prioriteret indsatsområde hos os. Vi 
arbejder kontinuerligt med at opti
mere vores løsninger. Vores erfaring 
er, at saltlage giver den bedste, 
den mest effektive og miljøvenlige 
samt den økonomisk mest optimale 
måde at sikre trafikken på vejene om 

Den medarbejder, der i en 
given uge har ansvaret for 
vinterbekæmpelsen, er flere 
gange i døgnet ude for at 
tjekke forholdene på vejene.

CARL-RICHARD LUND, DRIFTSLEDER
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vinteren, understreger driftsleder i 
Entreprenørafdelingen CarlRichard 
Lund.

– I Middelfart Kommune blander 
vi vand og 24 pct. salt til en grødagtig 
masse, som med vores erfaring bliver 
liggende længere tid på vejbanen. 
Vi råder over en dysebom, så vi selv 
med en fart på 70 kmt er i stand 
til effektivt at lægge saltlagen ud 

på vejbanen. Dysebommen er så 
effektivt, at vi rent faktisk er i stand til 
at dække begge vejbaner på én gang 
og derved spare en ekstra køretur – 
slidtage på materiel, brændstof og 
mandetimer.

INTELLIGENT VINTERBEKÆMPELSE
– Vi så ubeskedne, at vi kalder vores 
indsats for Intelligent Vinterbekæm

pelse. Vi forsøger at gøre op med 
gamle traditioner og i stedet træde 
nye stier. Udover saltlage bruger vi 
også Kaliumformiat, som er et miljø
venligt alternativ til salt. Problemet 
med Kaliumformiat er, at det koster 
cirka 18 gange så meget som salt, 
men ved at blande det op med vand i 
et passende forhold, har vi fundet ud 
af at reducere prisforskellen til cirka 

Fra venstre teamleder Lars Holmberg Frandsen, driftsleder i Entreprenørafdelingen i Middelfart Kommune Carl-Richard 
Lund og skovfoged og teamleder Dan Jensen, hvis medarbejdere også er en del af vintertjenesten.

Vi ved jo, at der er store 
lokale forskelle på vejret og 
vejforholdene, så vi foretager 
altid selv vores egne målin
ger, og sparer dermed en del 
udkald.

CARL-RICHARD LUND, DRIFTSLEDER

10 DANSK FORMANDS FORENING | SEPTEMBER 2020

TEMA | VINTER OG GLATFØRE / SIKKERHED PÅ VEJENE



det halve, fortæller Lars Holmberg 
Frandsen.

– Den medarbejder, der i en given 
uge har ansvaret for vinterbekæm
pelsen, er flere gange i døgnet ude 
for at tjekke forholdene på vejene. 
Her er restsaltmåleren Sobo 20 et 
uundværligt værktøj. Med vores 
Sobo 20 kan vi måle, hvor meget 

salt der endnu er på vejen, og hvis 
niveauet er tilfredsstillende, er det 
jo ikke nødvendigt at køre ud med 
mere salt, fordi Vejdirektoratet 
eksempelvis kalder ud. Vi ved jo, at 
der er store lokale forskelle på vejret 
og vejforholdene, så vi foretager altid 
selv vores egne målinger, og sparer 
dermed en del udkald, påpeger 

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 40 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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CarlRichard Lund og tilføjer, at over
vejelserne i øjeblikket også går på at 
øge antallet af stationære målere ved 
vejene, således at saltningen bliver 
endnu mere dynamisk og målrettet 
de steder, hvor der rent faktisk er et 

behov i stedet for at salte ens over 
det hele.

– Moderne biler bliver mere og 
mere sofistikerede med computere, 
som registrerer en lang række forhold 
under kørslen. Her ved vi, at eksem

pelvis Volvo arbejder med en tekno
logi, der skal gøre det muligt at bruge 
nogle af de data, der opsamles under 
kørslen, til blandt andet at påpege 
vejforhold. Det er en udvikling, vi føl
ger spændt, siger CarlRichard Lund.

ALLE DELTAGER I VINTERTJENESTEN
– Hos os begynder vinteren i uge 
42 og slutter i uge 15, og alle vores 
omkring 70 medarbejdere deltager i 
vintertjenesten. Det betyder, at alle 
har et ansvar, og vi giver gerne vores 
dygtige medarbejder ansvar. Hvis en 
medarbejder har været ude på vejen 
og kommer hjem og siger, at der skal 
saltes, så skal der saltes. Så kører 
den ansvarlige vagt ikke ud for at 
tjekke. Vi stoler på medarbejderens 
bedømmelse. fastslår Lars Holmberg 
Frandsen.
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Kampen mod Kong Vinter blev for to år siden 
beskåret med to uger i hver ende

AF NIELS HENRIKSEN

Da Vej & Park i Lejre Kommune for to år siden stod overfor 

at skulle spare, blev hver en sten vendt. En af de sten var 
vinterbekæmpelsen, og her var der penge at hente.
– Vi gennemgik statistikkerne for de foregående 45 år, 
og vi kunne konstatere, at vi i virkeligheden opretholdt et 
beredskab, der i nogle perioder reelt set ikke blev brugt. 

I LEJRE KOMMUNE ER VINTER
VAGTEN EN MÅNED KORTERE

www.ep.dk / Tlf. 70 26 77 22
STÆRKE 
KVALITETS- 
PRODUKTER 
HOS EP

STÆRKE 
KVALITETS- 
PRODUKTER 
HOS EP

SE ALLE VORES PRODUKTER PÅ EP.DK
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Derfor var det oplagt for os at pege på besparelser ved, at 
forkorte vintervagten med to uger i hver ende af sæsonen, 
forklarer Peter Munch, der er souschef i Vej & Park i Lejre 
Kommune. Det er samtidig ham, der har det daglige prak
tiske ansvar for at få vintertjenesten til at fungere optimalt, 
så de 28.000 indbyggere i kommunen kan komme sikkert 
frem i vintermånederne.

KLASSE I OG II
I Lejre Kommune begynder vintertjenesten nu den 15. 
oktober for Klasse I og IIvejene og slutter den 15. april. 

Vi gennemgik statistikkerne for de
foregående 45 år, og vi kunne konstatere,
at vi i virkeligheden opretholdt et beredskab, 
der i nogle perioder reelt set ikke blev brugt.

PETER MUNCH, SOUSCHEF
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Klasse Iveje er veje, som udgør det trafikale bindeled 
inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest 
prioriterede indfalds og omfartsveje. Saltning henholdsvis 
snerydning udføres på alle tider af døgnet. Glatførebe
kæmpelse tilstræbes ved præventiv saltning efter behov. 
Snerydning igangsættes efter behov, så færdslen i videst 
muligt omfang kan afvikles uden gener.

Klasse IIvejene er veje, som udgør bindeleddet mel
lem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje 
mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, 
fordelingsveje i industri og boligområder, vigtige pplad
ser og lignende. Saltning henholdsvis snerydning udføres 

som minimum mellem kl. 5.00 og 21.00, så færdslen kan 
afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. 
Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse 
og snerydning dog hele døgnet.

KLASSE III OG IV
For Klasse III og IV vejene begynder vintertjenesten den 1. 
november og slutter den 31. marts. Klasse IIIveje omfat
ter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af 
den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, 
samt øvrige p pladser og lignende. Saltning/grusning hen
holdsvis snerydning udføres mellem kl. 07.00 og 15.00 og 

BPKmaskiner www.bpkmaskiner.dk • mail: bruno@bpkmaskiner.dk • +4520774000

ELMO skum bekæmper ikke kun 
toppen af ukrudtsplanten, men 
virker helt ned i roden. 
Bekæmper også frø, derfor får 
du den perfekte løsning med 

ELMO skum til ukrudtsbekæm-
pelse. Gasbrænding, varmluft, 
varmtvand kræver mere end 
dobbelt så mange behandlinger 
om året – også i fremtiden.

ELMO SKUM KRÆVER 3-4 BEHANDLINGER DE FØRSTE 2 ÅR,
DEREFTER 2 BEHANDLINGER ÅRLIGT.

TEHO
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igangsættes, når opgaverne på klasse I og II veje er under 
kontrol. Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebe
kæmpelse og snerydning mellem kl. 5.00 og 21.00.

Klasse IVveje omfatter veje til områder, som få bruger, 
og mindre boligveje. Saltning og grusning henholdsvis 
snerydning udføres mandag til fredag mellem kl. 07.00 
og 15.00 og igangsættes kun i alvorlige situationer med 
sne og kraftigt islag, og når opgaverne på klasseIIIveje er 
afsluttet, og det fornødne beredskab er disponibelt.

SVÆRT AT SAMMENLIGNE
– Vintertjenesten gribes forskelligt an i de respektive kom
muner. Derfor er det svært at sammenligne indsatsen i to 
kommuner. Dels er der forskellige måder at gribe opgaven 
an på, og dels kan der være lokale, geografiske forhold, 
som er meget forskellige, og som har stor indflydelse på 
indsatsen og omkostningerne, påpeger Peter Munch, der 
har arbejdet i 38 år i det kommunale Vej & Parksystem. 
Lejre Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 
2007 af kommunerne Lejre, Hvalsø og Bramsnæs. Peter 
Munch kom fra Hvalsø Kommune, hvor han har taget hele 
turen fra chauffør på sneploven til souschef i afdelingen.

– Hos os deltager 35 medarbejdere fra Vej & Park i 
vintertjenesten. Desuden har vi udliciteret en del ruter. 
Medarbejderne har typisk vagt hver anden uge, hvor de 
er til rådighed 24 timer i døgnet, hvis der er brug for dem. 
Udkalderen har vagt hver fjerde uge i en uge ad gangen. 
Det er bl.a. udkalderens opgave at vurdere, hvornår der 
skal trykkes på knappen, og hvornår der ikke skal. Bortset 
fra, at man som udkalder får sin nattesøvn brudt, fordi en 
af opgaverne er at køre ud og vurdere situationen, så er 
det også ret belastende hele tiden at skulle sørge for at 
tage den rigtige beslutning. Ultimativt kan den forkerte 
beslutning jo kræve liv på vejen, understreger han og tilfø
jer, at erfaring og lokalkendskab er to afgørende egenska
ber hos udkalderen.

ADRENALINEN PUMPER
– Selv om vintertjenesten kan være en hård periode, 
så er det også noget de fleste deltager i med glæde. 
Adrenalinen pumper, hvis sneen vælter ned og lukker 
vejene, og så glæder vi os over, når vi kan hjælpe borger
ne sikkert afsted på vejen. Vi oplever, at medarbejdere 
tager arbejdet meget seriøst. De tager ansvar, og hvis de 
ved, at de kan risikere at blive kaldt ud midt om natten, 
så sørger de for at gå tidligt i seng, så de er friske, når de 
bliver kaldt ud, fortæller Peter Munch.

Peter Munch, souschef i
Vej & Park i Lejre Kommune.
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Bruno Pallesen, indehaver af BPK Maskiner
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SOLIDT FINSK 
VINTER GREJ
SKÅNER BÅDE 
VEJ OG BIL
BPK Maskiner i Klarup har 
stor succes med at sælge 
kvalitetsprodukter fra Arctic 
Machine til bl.a. Vejdirektoratet 
og kommuner

AF NIELS HENRIKSEN

Med sne fra oktober til maj og en 
gennemsnitstemperatur på minus 
10 ved finnerne godt, hvad det vil 
sige at have vinter. Og hvordan man 

bedst muligt sikrer fremkommelig
hed på vejene. Arctic Machine er en 
finsk virksomhed, der har produceret 
vejmateriel siden 1934. I Danmark 
varetager BPK Maskiner i Klarup i 
Nordjylland salget af det finske kvali
tetsmateriel.

– Jeg har siden 2005 fungeret 
som distributionskanal for Arctic 
Machine i Danmark, og har igennem 
årene solgt flere end 500 enheder til 
kunder, her i blandt Vejdirektoratet 
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og adskillige kommuner og entre
prenørvirksomheder, fortæller Bruno 
Pallesen, der er indehaver af BPK 
Maskiner, og som har arbejdet med 
vintermateriel siden 1985. Først som 
salgskonsulent og i 1995 som salgs
chef i HWH i Hadsund.

EN AF EUROPAS BEDSTE
Siden 2005 har han været den finske 
virksomheds repræsentant i Danmark 
og med hans omfattende erfaring 
med materiel til vinterbekæmpelse 
tøver han ikke med at kalde Arctic 
Machine en af de absolut bedste 
producenter i Europa.

– I kraft af deres lange og stren
ge vintre ved finnerne alt om, hvad 
der skal til, så produkterne fra Arctic 
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Machine er først og fremmest ekstremt solide, og derfor 
er vedligehold i forhold til sammenlignelige produkter 
langt mindre. Desuden er Arctic Machines sneplove 
eksempelvis skånsomme overfor både vejene og lastbi
lerne, forklarer Bruno Pallesen.

På ploven er monteret en gummimembran, som gør 
kørsel med ploven næsten støjfrit. Chaufføren vil opleve 
langt færre rystelser og dermed en mere behagelig kør
sel. Skæret ødelægger ikke hverken vejstriber eller dræn 
i vejen, og så slider ploven mindre på selve lastbilen.

SKÅNSOMME
– Endelig kan ploven drejes 42 grader, så sneen for 
det første lægger sig pænt ude i vejsiden og bliver ikke 
sprøjtet ud til alle sider, og så betyder vinklingen et 
mindre forbrug af brændstof, påpeger Bruno Pallesen 
og tilføjer, at plovens tryk på vejbanen kan reguleres 
hydraulisk fra de normale 1100 kg til bare 300 kg, hvil
ket sparer yderligere på brændstoffet og samtidig slider 
mindre på ploven.

BPK Maskiner tilbyder et bredt sortiment af materiel 
til vinterbekæmpelse. Foruden sneplovene fra Arctic 
Machine er det bl.a. frontbeslag fra AM, som i kraft af 
deres konstruktion slider mindre på bilen og med det 
effektive sjapskær også tager det sidste sne og derfor 
mindsker behovet for salt. Frontbeslaget produceres 
specielt til forskellige lastbilfabrikater og er særdeles 
holdbart.

OMFATTENDE SORTIMENT
På hylden hos BPK Maskiner er også et omfattende 
sortiment til vinterbekæmpelse i lufthavne, lige fra sneplo
ve, væskespredere og fleksible saltspredere, der som de 
eneste i Europa let kan skifte mellem snegl og bånd.

Endelig kan BPK Maskiners Delta Combi sneplov bru
ges til bl.a. traktorer, gummigede eller minilæssere.

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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AFDELING SYD 
SKAL HAVE NY 
FORMAND

Otto Pedersen aflagde sin sidste beretning som formand for Afdeling SYD.
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Otto Pedersen aflagde sin 
sidste beretning på det udsatte 
årsmøde i Kolding

AF NIELS HENRIKSEN

– Det var aldrig meningen, at jeg 
skulle være afdelingsformand, men da 
Aksel Nielsen valgte at forlade posten, 
måtte jeg som næstformand træde til.

Det er nu tre år siden, at Otto Pe
dersen avancerede fra næstformand 
til formand, og han mener, at han 
nu har taget sin tørn. Otto Pedersen 
havde allerede på forhånd meddelt, 
at han ikke ønskede genvalg på det 
årsmøde, der på grund af corona 
blev udsat fra det tidlige forår til det 
tidlige efterår.

På årsmødet var der ingen, der 
stod i kø for at overtage den ledige 
stol for bordenden. Til gengæld har et 
medlem antydet, at han godt kunne 
være interesseret i at overtage for
mandsposten ved årsmødet i 2021. 

NÆSTFORMAND TRÆDER TIL
Derfor var det endnu engang næstfor
manden, der måtte træde et skridt op 
ad rangstien og midlertidigt overtage 
formandsposten. I dette tilfælde bli
ver det til gengæld en særdeles garvet 

formand, der uden rysten på hånden 
bliver ny afdelingsformand i Afde
ling SYD. Den midlertidige formand 
hedder Palle Brodersen, og han blev 
den 19. januar 1999 valgt til formand 
i daværende VejleKolding Afdeling, 

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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Formand Leif Gyrup blev hædret for 25 års medlemskab af Dansk Formands Forening. Til venstre landsformand Kim Bøje 
Madsen og til højre den afgående formand Otto Pedersen.

Årsmødets dirigent Peter Marius Jørgensen (til venstre i midten) og Asmus Chr. Vestfalen, blev gratuleret for 40 års med-
lemskab.
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hvor han sad på formandsposten i 10 år. Palle Brodersen 
er for længst gået på pension og kunne derfor ikke vælges 
som ny afdelingsformand, men som næstformand kan han 
godt midlertidigt overtage det ledige sæde.

KORT BERETNING
Otto Pedersen aflagde en kort beretning på årsmødet, 
der som de seneste år blev holdt hos Kolding Borgerlige 
Skyttelaug. I beretningen måtte Otto Pedersen erkende, 
at afdelingen havde holdt lidt lav profil det seneste år, men 
han takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og gode 
debatter om blandt andet det faldende medlemstal.

Årsmødet i Afdeling SYD er traditionelt rigtigt godt 
besøgt, men årsmødet 2020 satte ingen rekord. En snes 
medlemmer var dukket op, og fra flere sider blev det på
peget, at flere udsættelser på grund af corona givetvis var 
skyld i et noget lavere deltagerantal.

Palle Brodersen (nr. 2 fra højre) avancerer fra næstfor-
mand til formand indtil næste års årsmøde.

scan for  
ledige jobs
i øjeblikket

peabasfalt.dk

Hovedkontor:  
8722 1500 
info@peabasfalt.dk

sc
oo
p-
de
si
gn
.d
k

Peab Asfalt har pr. 1. april 2020 overtaget YIT i Danmark.  
Der er KUN navnet til forskel.   
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Landsformand Kim Bøje Madsen kunne fortælle, at flere mindre faglige organisationer kan være på vej ind i kontorfælles-
skabet i Solrød Strand.



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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FLERE
BANKER
PÅ DØREN
Kontorfællesskabet i Solrød Strand måske på vej 
mod udvidelse

AF NIELS HENRIKSEN

Dansk Formands Forening, Halinspektørforeningen og Det 
Offentlige Beredskabs Landsforbund får måske snart flere 
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nye kolleger i kontorfællesskabet i Solrød Strand. I hvert 
fald kunne DFFs landsformand, Kim Bøje Madsen, på års
mødet i Kolding fortælle, at flere mindre faglige organisatio
ner havde ytret interesse for at blive en del af fællesskabet.

Landsformanden kunne ikke afsløre navnene på de 
interesserede organisationer, men han hilste velkommen, 
hvis flere vil være med og dermed gøre den faglige palette 
endnu bredere.

FREMTIDEN
Kim Bøje Madsen tog hul på spekulationer om Dansk 
Formands Forenings fremtid, her i blandt hans egen rol
le. Planen er, at han skal være en del af et fagligt fælles
skab, hvor man hjælper og supplerer hinanden på tværs 
af organisationer. F. eks. vil det give god mening, hvis 

Kim Bøje Madsen påtager sig en faglig opgave for ha
linspektørerne i Nordjylland, når han alligevel bor i den 
ende af landet. Desuden er det meningen, at Joy Aman
dus Andersen fra Halinspektørforeningen gradvist skal 
overtage flere af formandsforeningens faglige spørgsmål.

LANDSRÅDSMØDE
Formanden redegjorde i øvrigt kort for nogle af de ved
tægtsændringer, der skal vedtages på landsrådsmødet på 
Fyn i oktober.

– Endelig arbejder vi i øjeblikket med en række for
bedringer af blandt andet datasystem og telefonsystem 
på kontoret, fortalte Kim Bøje Madsen, der aflagde en 
beretning for året 2019, men som også supplerede med 
nyheder for et coronapræget år.



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
 

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

SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Kasper Kristensen

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

KOM MED NORDJYLLANDS AFDELING 
UD OG SE RENSEANLÆG ØST

Fredag den 9. oktober 2020 kl. 12.30-15.00 

Besøg og rundvisning for medlemmer med ledsager.

Dagens program:
Vi mødes på Renseanlæg Øst, Rørdalsvej 200, 
9220 Aalborg Øst, PPladsen, kl. 12.30 
HUSK VI BLIVER HENTET PÅ P-PLADSEN.

Kl. 12.3013.30 Frokost i kantinen.
Kl. 13.3014.00 Film og en fortælling om anlægget.
Kl. 14.0015.00 Guidet rundvisning.
Derefter afslutning.

OBS: Vi overholder naturligvis alle restrektioner 
omkring Coronaen.
Arrangementet er gratis. Max deltagerantal er 35.

Tilmelding senest den 30. september 2020 til 
Jens Melgaard på tlf. 2338 9902 eller mail: 
melgaard@waoomail.dk

AFDELING SYD PENSIONIST OG 
EFTERLØNSKLUB
afholder julefrokost den 26.11.2020 kl. 18 på Brede
hus, Kirkegade 25, 7182 Bredsten. Tilmelding senest 
1.11. til Palle på tlf. 2240 6511 eller Knud 2424 9048.

SENIORKLUBBEN DFF • SJÆLLAND
Så er det tid til vores årlige julefrokost, som i år vil 
blive holdt onsdag den 25. november 2020 kl. 
13.00 på Overdrevskroen Roskildevej 513 
4100 Ringsted.

Der serveres den store juleanretning inkl. ris a la 
mande. Drikkevarer er for egen regning.
Deltagerbetaling vil ligge mellem kr. 50.0075.00 kr., 
afhængig af deltagerantal.

Tilmelding senest den 11. november 2020 til 
Bjarne Knudsen, tlf. 2025 2618 eller Lena Knudsen 
tlf. 3013 2618.
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TILLYKKE 
Formand Bjarne Knudsen fyldte 75 år den 
18. juli 2020.
Stort forsinket tillykke med dagen fra
Dansk Formands Forening.

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:  Mandagtorsdag kl. 09.0015.00 og fredag kl. 09.0012.00

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
midtvest@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
Glenn Christiansen 04.06.2020 Sjælland
Morten Klingsten 08.06.2020 Bornholm
Claus Prier 16.07.2020 LollandFalster
Flemming Mansfeldt Jørgensen 21.07.2020 Sjælland

DØDSFALD
  Afdeling
Gunnar Hansen 13.07.2020 Syd

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
60 år 07/11 Kim Isak Kroustrup, Volstrupvej 7, 9230 Svenstrup J

60 år 25/10 Jan Kristensen, Sjøstrupvej 68, Sjøstrup, 9600 Aars

60 år 29/10 Søren Ole Fanø Kristensen, Kongevejen 263, Hou, 9370 Hals

65 år 10/10 Knud Roland Jensen, Snerlevej 2, 9800, Hjørring

ØSTJYLLAND
50 år 15/11 Kim Nick Petersen, Trigevej 19, Søften, 8382 Hinnerup

60 år 06/10 Ole Pedersen, Vestervangsparken 8, Fastrup, 8355 Solbjerg

65 år 04/10 Claus Walther Jensen, Rypevej 25, Randers By, 8930 Randers NØ

65 år 19/11 Palle Jesper Jespersen, Gartnervænget 70, 8382 Hinnerup

75 år 07/10 PoulErik Villumsen Jensen, Nordlyvej 10, 8550 Ryomgård

MIDT-VEST
65 år 27/11 Karsten Dam, Nygårdparken  29, Gjellerup, 7400 Herning

SYD
50 år 11/11 Johnny Ollerup, Muslingevej 46, Seden, 5240 Odense NØ

60 år 25/10 Thorkild Duedal Jensen, Harvevænget 21, Skads, 6705 Esbjerg Ø

60 år 11/11 Claus Jensen Gye, Østergade 10, 5492 Vissenbjerg

65 år 10/11 Thomas Vesterg Thomsen, Torvegade 154, 6700 Esbjerg

60 år 03/10 Kim Millek, Smedefod 14, 6392 Bolderslev

75 år 06/11 Niels Hansen, Hans Egedes Vej 36, 7100 Vejle

SJÆLLAND
50 år 30/11 Carsten Haugaaard Christiansen, Havevej 1, 4700 Næstved

60 år 23/11 Michael Roland Jensen, Roret 139, 3070 Snekkersten

60 år 27/11 Jørgen Bille Aarestrup, Bjerggårdsvej 11, 4683 Rønnede

65 år 21/11 Frank Thorsen, Vordingborgvej 139, 4681 Herfølge

65 år 28/11 Egon Jørgen Nielsen, Arløse Torpvej 8, 4262 Sandved

75 år 12/11 Kurt Arthur Berntsen, Elmegården 74, 4450 Jyderup

75 år 23/11 Svend Tang Skov, Emilsgave 147, 4130 Viby Sjælland

85 år 16/10 Erling Frede Rasmussen, Følfodvej 4, 4470 Svebølle

LOLLAND OG FALSTER
50 år 08/11 Anders Madsen, Hjørnegårdsvej 14, 4874 Gedser

65 år 20/10 Torben Christensen, Stubmøllevej 11, Systofte, 4800 Nykøbing F

80 år 25/11 Karl Frederik Nielsen, Hunseby Strandvej 40, 4930 Maribo

BORNSHOLM
65 år 24/11 Jens Otto Madsen, Gudhjemvej  7, Østerlars, 3760 Gudhjem

TEMA I NÆSTE UDGAVE
 
DFF har til blad nr. 52020 valgt temaet: 

BETON OG BETONRENOVERING
 
Vi sætter fokus på nogle af de opgaver, der er i forbindelse 
med renovering, herunder de miljømæssige aspekter, der 
er i disse opgaver.
Vi vil lave nogle interviews med enkelte leverandører 
af materiel samt materialer og entreprenører indenfor 
branchen.

Kontakt Rosendahls Mediaservice, 
konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.
 
Deadline er den 26. oktober 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:

M
ag

as
in

po
st 
SM

P
ID

-n
r. 

46
41

1


