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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.

Ledigheden i Dansk 
Formands Forening er 
stadig meget lav. DFF har i 
øjeblikket syv ledige, hvilket 
er et fint lavt tal. Men vi 
kan også konstatere, at der 
i øjeblikket er mangel på 
formænd og byggeledere.

KIM BØJE MADSEN, LANDSFORMAND

Dansk Formands Forenings landsrådsmøde blev holdt på Fjelsted Skovkro på 
Fyn. Det var et positivt landsrådsmøde, og der var en god dialog. Bestyrelsen fik 
godkendt de fremlagte forslag til ændring af vedtægterne. Det fremsendte oplæg 
til budget for 2021 gav en mindre stigning i kontingentet, men et enigt landsråd 
pegede på, at vi skal styrke foreningen og vedtog budgettet for 2021. Regnskabet 
for 2019 blev også godkendt. Se referat fra Landsrådsmødet inde i bladet.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er stadig meget lav. DFF har i øjeblikket syv 
ledige, hvilket er et fint lavt tal. Men vi kan også konstatere, at der i øjeblikket er mangel 
på formænd og byggeledere. Vi skal derfor i dialog med vores A-kasse med henblik på, 
hvordan vi kan få løst denne udfordring med at få flere medlemmer. 

DFF skal have udvekslet krav til de nye overenskomster med Kommunernes 
Landsforening på det offentlige område. Vi tager hul på forhandlingerne i begyn-
delsen af det nye år.
 
I januar tager vi hul på de nye afdelingsmøder i DFF. Datoerne er som følger:
Lolland-Falster den 30. januar 2021, Sjællands Afdeling den 6. februar 
2021, Midt-Vest Afdeling den 6. marts 2021, Bornholm den 11. marts 
2021, Østjyllands Afdeling den 13. marts 2021, Nordjyllands Afdeling 
den 20. marts 2021 og endelig Afdeling Syd den 27. marts 2021.

Det er vigtigt, at medlemmerne bakker op om det frivillige arbejde, der bliver udført 
ude i afdelingerne. Se hvor og tidspunkt for dit afdelingsmøde i Formandsbladet 
eller på vores hjemmeside.

Det nye i DFF, Generalforsamlingen 2021 hvor alle medlemmer er velkommen, 
finder sted den 24. april. Nærmere herom i næste udgave af Formandsbladet og på 
hjemmesiden.

Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og 
samarbejdspartnere en

Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Kim Bøje Madsen
Landsformand

NY VEDTÆGT VEDTAGET
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NYT FRA FORENINGEN
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
Fredag den 23. oktober 2020
Fjelsted Skovkro på Fyn

Landsformanden bød velkommen.
Alle var mødt. 

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelses-
mødet den 8. august 2020. Referatet betragtes som 
godkendt.

FAGLIGE SAGER
Der har været en del lønaftaler i perioden, og de alle er 
blevet underskrevet. 

Forhandlingerne med formændene i en vestjysk kommune 
er afsluttet indtil videre.

Der er to nye teamledere på vej ind i DFF. De er ansat i 
affald og genbrug i samme kommune.

Ligeledes er der kommet en ny vej- og parkchef i to 
fynske kommuner, hvor lønnen er blevet aftalt i den ene 
kommune.

Sagen mod en forsyningsvirksomhed, vi havde anlagt, 
som havde opsagt deres driftsleder, er afsluttet. Sagen er 
blevet forligt, lige inden vi skulle i afskedigelsesnævnet. 

Vores medlemssystem ser ud til at fungere efter hensig-
ten nu. Men der er desværre stadig nogle medlemmer, 

der ikke har betalt kontingent. Vi har et mindre udeståen-
de, men vi udsender rykkere med information til medlem-
merne.

Kim var til årsmøde i Afdeling Syd den 29. august i Kol-
ding. De resterende to årsmøder er desværre aflyst.

Der er kommet nogle udmeldinger af DFF. Ca. 2/3 er pen-
sionister, og en del har anført, at de enten går på efterløn 
eller på pension.

Kim gennemgik opdateret liste med nye medlemmer.

Der blev ligeledes udleveret lister til alle afdelinger over 
jubilarer. Vi har i DFF for første gang en 60 års jubilar.
Han er hjemmehørende i Lolland-Falster Afdeling

ORGANISATORISKE FORHOLD
Vi har siden sidste bestyrelsesmøde holdt et møde i det 
nye fællessekretariat. Vi har sammen valgt, at bestille en 
fælles IT platform samt et nyt telefonsystem ved IP Telefoni.

Fællessekretariatets budget holder stadig fint. Budgettet 
blev gennemgået og taget til efterretning. Kim følger 
udviklingen i Fællessekretariatet.
Der er blevet udtrykt stor interesse fra andre organisatio-
ner, hvilket er dejligt at se.
Det beviser blot, at vi ved at etablere dette fællesskab har 
gjort det rigtige.

Der er planlagt flere møder her i efteråret i forbindelse 
med OK 21, men coronaen har aflyst mange og lavet dem 
virtuelt i stedet. Krav til KL er afleveret til FH og indgår i de 
samlede krav.

Kim og Lars har holdt møde med Dansk Byggeri den 3. 
september i København.

Det var et godt møde, og vores bekymring om samarbej-
det fremadrettet blev gjort til skamme. Dansk Byggeri har 

DAGSORDEN:
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden.
2. Faglige forhold.
3. Organisatoriske forhold
4. Driftsforhold.
5. Øvrige forhold
6. Eventuelt
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på opfordring gennemgået vores fælles ansættelseskon-
trakt med de nye logoer, som vi også har modtaget. Den 
kan rekvireres ved henvendelse på kontoret. Der blev 
aftalt, vi skulle mødes igen senere på året alt efter, hvad 
coronaen tillader.

I Forhandlingsfællesskabet er der repræsentantskabsmøde 
tirsdag den 15. december på arbejdermuseet i København. 
Kim deltager i mødet, som sandsynligvis bliver virtuelt. 

Vi deltager løbende i møder i Forhandlingskartellet, dog 
mest virtuelt. 

Lars Hansen deltager i det nye Lederforum, og der har 
blandt andet også været virtuelle møder.

Næste møde i FR er endnu ikke fastsat på grund af corona-
krisen. 

Der er lige nu syv ledige medlemmer. Det er et udmærket 
lavt tal. 

DRIFTSFORHOLD
Gennemgang af vores budget til og med september må-
ned 2020. Det viser lige nu et pænt overskud, men vi har 
samtidig lidt til gode hos medlemmer, der er i restance. 
Budgettet blev taget til efterretning. 

Budgettet for året 2021 var fremsendt til mødedeltagerne, 
og vi gennemgik budgettet med en stigning på 10 kr. for 
aktive og 5 kr. for efterlønnere og pensionister. 

Bestyrelsen var enige om at fremlægge dette budget på 
Landsrådsmødet. 

EMNER TIL KOMMENDE MØDER / KURSER (ALLE)
Det kommunale kursus kører i uge 41 blev aflyst. Der var 
21 deltagere tilmeldt kurset.

Landsrådsmødet 2020.

Dagsorden blev gennemgået.
Og Lars vil blive foreslået til dirigent.

Vedtægterne, som Lars og Kim har udarbejdet, er udsendt 
til kommentarer i de lokale bestyrelser. Der er ikke kom-
met nogen kommentarer, og på årsmøderne er de ved 
gennemgang blevet godt modtaget. 

Gennemgang af indkomne forslag fra Afdeling Syd ved 
Palle Brodersen, som blev bedt om at fremlægge og argu-
mentere forslaget på landsrådsmødet.

Den nye generalforsamling blev ændret til den 24. april 
2021, hvor generalforsamlingen skal finde sted et sted på 
Fyn.

Vi har efterfølgende valgt at holde generalforsamlingen 
hos Huset i Middelfart.

NÆSTE MØDER
Vi holder næste bestyrelsesmøde fredag den 4. december 
om eftermiddagen. 

ÅRSMØDER 2021 PÅ PLADS
Lolland-Falster den 30. januar om formiddagen.
Sjællands Afdeling den 6. februar
Midt-Vest Afdeling den 6. marts
Bornholms Afdeling den 11. marts
Østjyllands Afdeling den 13. marts
Nordjyllands Afdeling den 20. marts
Afdeling SYD den 27. marts.

GENERALFORSAMLING I DANSK FORMANDS FORENING
Lørdag den 24. april 2021
HUSET – Middelfart
Hindsgavl Allé 2
DK-5500 Middelfart

 
Referent Kim Bøje Madsen
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VI SKAL 
VÆRE 
ENDNU 
MERE 
SYNLIGE
DFF arbejder aktivt på 
flere fronter for at skærpe 
opmærksomheden mod 
fagforeningen

AF NIELS HENRIKSEN

Kim Bøje Madsen indledte med at 
bede forsamlingen mindes afdøde 
æresmedlem Erik Rasmussen som 
har været afdelingsformand og 
viceforretningsfører i mange år.

– Det er vigtigt, at vi er synlige, og 
vi gør noget aktivt ude i afdelingerne. 
Jeg ved godt, at I alle er frivillige, og 
det takker vi selvfølgelig også for, 
men vi skal stadig passe på, at det ikke 
bliver en misforstået venlighed at sid-
de i en bestyrelse i Dansk Formands 
Forening. Der skal altså gøres lidt 
arbejde for foreningen, så vi opleves 
som en synlig og dynamisk forening.

– Jeg ved godt, at nogen gør en 
del, andre gør lidt, mens enkelte 
ikke gør noget. Sådan bør det ikke 
være. Så derfor vil jeg igen, ligesom 
på sidste landsrådsmøde og før dette 
igen, opfordre afdelingerne til at 
være aktive. Jeg har desuden sagt 
både her og på årsmøderne, at jeg 
står til disposition til at hjælpe, hvis 
nogen mangler hjælp eller råd.

Sådan sagde landsformand Kim 
Bøje Madsen blandt andet i sin beret-

ning på landsrådsmødet på Fjeldsted 
Skovkro på Fyn.

NY HVERVEFOLDER
Her kunne landsformanden videre 
fortælle, at han arbejder med en 
ny hvervefolder sammen med JS 
Danmark i Aarhus. Annonceringen 
er på plads, og folderen bliver på 16 
sider. Den forventes leveret engang i 
slut december.

Kim Bøje Madsen fortalte også, at 
DFF som de seneste år er repræsen-
teret med en særdeles synlig stand på 
Have & Landskab i Slagelse i august 
2021. Til gengæld vil fagforeningen 
ikke være til stede på EH 2021, 
udover at der naturligvis vil være en 
fyldig reportage i Formandsbladet.

SERIØS ORGANISATION
– Det er vigtigt, at DFF stadig er 
en organisation, der bliver lyttet 
til, og at vi bliver taget seriøst. Det 
skal vi benytte os af. Vi er stadig en 
del af FR (Fællesrepræsentationen) 
sammen med Maskinmestrene og 
TDC Lederforening, og det bliver vi 
ved med. Det giver en god sparring 
til meget lav pris. Hvor vidt vi kan 
udvide dette, arbejdes der fortsat på. 
Jeg mener jo stadig, at der er flere 
gode fagforbund, der kunne være et 
godt aktiv at få med i denne hoved-
organisation.

SEKRETARIATET
– Gennem forhandlingskartellet HI 
og DOBL tog vi kontakt til andre 
mindre organisationer. De er ind-
stillet på mere samarbejde især på 
sekretariatsplan, så det set up er vi i 
gang med nu. I sekretariatet i Solrød 
Strand er vi ved at få etableret en 
ny platform til vores IT, samt et nyt 
og enkelt telefonsystem. Det bliver 
vores hovedopgave det næste stykke 
tid, og det skal vi nok blive glade for. 

– Samarbejdet er kommet godt i 
gang i Fællessekretariatet. Annette 
Sommur tager sig af medlemssy-
stemet samt vores regnskaber. Joy 
Amandus Andersen er så småt ved 
at lære vores medlemmer og de 
problematikker, der kommer ind hos 
os, at kende. Det synes jeg, at hun 
klarer ganske flot. 

– Men vi er stadig indstillet på at 
få flere med i samarbejdet, og jeg er 
sikker på, at vi kan opnå gode relatio-
ner på tværs til alle, der vil være med 
her, fastslog Kim Bøje Madsen.
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FLERE ER MÅSKE 
PÅ VEJ I SOLRØD
Sekretariatsfællesskabet mellem 
halinspektørerne, formændene og 
beredskabscheferne vækker interesse hos 
andre forbund

AF NIELS HENRIKSEN

Arbejderdigteren Carl Scharnberg skrev engang, 
at ”Ingen kan alt. Alle kan noget. Og sammen kan vi 
endnu mere”. Selv om langt fra alle var enige med 
den røde digter, så er præcis disse ord stadig gyldige 
og passer meget godt på den filosofi, der ligger bag 
sekretariatsfællesskabet i Solrød Strand mellem halin-
spektørerne, formændene og beredskabscheferne. 
Et fællesskab, som formanden for Halinspektørfor-
eningen, Henrik Caspersen, på landsrådsmødet ikke 
tøvede med at kalde for godt og velfungerende.

Den synergi og den måde at fordele opgaverne 
på, som de tre organisationer har udviklet, har givet så 
meget genklang i organisationskredse, at flere mindre 
forbund nu viser interesse for at blive en del af fælles-
skabet, kunne Henrik Caspersen afsløre på landsråds-
mødet. Aktuelt er der møder med to konkrete, mindre 
forbund, der udtrykker stor interesse, mens et par 
mere kigger på fra sidelinjen.

– Og vi er selvfølgelig kun interesseret i at udvide 
kredsen, hvis det giver mening, for jo flere vi er, jo flere 
er vi til at dele om de fælles omkostninger, og jo bedre 
kan vi servicere vores respektive medlemmer, gjorde 
Henrik Caspersen opmærksom på.

– Desuden vil vi helt sikkert opnå større indflydelse 
i det faglige system ved at stå sammen, tilføjede han.

Med 40-års erfaring løser  
vi mange forskellige  

opgaver 

Se mere på www.ceas.dk

Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup, tlf. 88 888 203

Fornyelse af  
udeområder

I trafikken

Injicering af  
revner i bro

Natarbejde på  
Køgebugt-banen

Støbning af  
soppebassin

Støbning på bro

Betonrenovering 
af trappe

Nedrivning

Annonce til Formandsbladet okt 2020 version III ESP V2.indd   1Annonce til Formandsbladet okt 2020 version III ESP V2.indd   1 02-11-2020   12:11:3702-11-2020   12:11:37
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NYE VEDTÆGTER 
VEDTAGET MED DEBAT
Ændringsforslag ved udskudt
til generalforsamlingen
i april 2021

AF NIELS HENRIKSEN

Landsformand Kim Bøje Madsen og vicelandsformand 
Lars Hansen har gennemgået Dansk Formands Forenings 
vedtægter med en lup. På landsrådsmødet på Fjeldsted 
Skovkro var ændringerne til eksamen, og de nye ved-
tægter bestod. Et ændringsforslag fra Afdeling SYD blev 

Fungerede afdelingsformand Palle Brodersen (i midten) og kasserer Knud Egeskov (til højre) fra Afdeling SYD pegede på 
et reelt problem med at finde erhvervsaktive formænd for de lokale afdelinger. Til venstre bestyrelsesmedlem Per Dvinge 
fra Lolland-Falsters Afdeling.
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Generalforsamling i Dansk Formands Forening
Lørdag den 24. april 2021:
HUSET – Middelfart
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart.

Alle medlemmer er velkommen.

GENERALFORSAMLING 2021

Vicelandsrådsformand Lars Hansen, afdelingsformand i Lolland-Falster Afdeling, opfordrede til, at afdelingsformanden 
bør være erhvervsaktiv.

parkeret og udsat til generalforsamlingen til april. Ifølge 
Afdeling SYDs forslag ville det ikke længere være nødven-
digt, at afdelingens formand er erhvervsaktiv.

– Virkeligheden har overhalet os indenom. Vi har ikke 
haft mulighed for at finde en ny afdelingsformand blandt 
vores erhvervsaktive medlemmer, så derfor blev jeg som 
næstformand – og ikke erhvervsaktiv – rykket op som 
afdelingsformand som en overgangsordning, begrundede 
Palle Brodersen.

Forslaget gav en del debat, og den generelle hold-
ning var, at afdelingsformanden bør være erhvervsaktiv, 
fordi det sender et godt signal om en aktiv og dynamisk 
fagforening. Men der var også forståelse for den reelle 
problemstilling, som Afdeling SYD ikke står alene med. 
Sekretær i Afdeling ØST, Niels Ole Laursen, foreslog, at 
formuleringen kunne være, at man ”tilstræber”, at afde-
lingsformanden skal være erhvervsaktiv.

Enden på debatten blev, at Afdeling SYDs forslag blev 
trukket tilbage, og at spørgsmålet tages op igen til foråret.

Lolland-Falster den 30. januar om formiddagen.
Sjællands Afdeling den 6. februar
Midt-Vest Afdeling den 6. marts
Bornholms Afdeling den 11. marts
Østjyllands Afdeling den 13. marts
Nordjyllands Afdeling den 20. marts
Afdeling SYD den 27. marts.

AFDELINGSMØDER 2021
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TRÆK FRA BERETNINGEN
Landsformand Kim Bøje Madsen gav en kort 
orientering om §2-sagen, som efterhånden har 
kørt rundt i både det danske og det EU-retlige 
system siden 2009.

I 2013 vandt DFF og Carsten Rasmussen efterladte den 
principielle, sag ved Sø og Handelsretten. Dommen blev 
dog appelleret af modparten til Højesteret. For ikke at 
komme i klemme i forhold til forældelsesfristen stævnede 
DFF og de efterladte Beskæftigelsesministeriet. Højesteret 
valgte ikke at afsige en dom men en kendelse om, at sagen 
skulle sendes videre til EU.

I 2018 blev der afsagt dom i sagen, hvor det blev gjort 
gældende, at sagen var tabt på grund af forældelse.

Boet har fået fri proces, så DFF har ingen udgifter til 
sagen mere. Advokaten og boet har sammen besluttet, 
på opfordring af advokaten, at sagen bør ankes, da 

sagen er meget principiel. Sagen er derfor nu anket til 
Højesteret.

Vi afventer stadig. Men det er meget usædvanligt at 
køre sådan en sag, der i øvrigt stadig har stor interesse 
blandt mange andre organisationer. 

Landsformanden glædede sig over, at der kun er syv 
ledige medlemmer, svarende til ca. 1 pct. 

– Der skal stadig bygges og anlægges rigtig meget, så 
det bliver svært at finde kvalificeret arbejdskraft fremad-
rettet, forudså han. 

I forhold til de nye pensionsregler herunder den 
såkaldte Arnepension, opfordrede Kim Bøje Madsen til at 
tjekke på www.borger.dk.

Landsformanden fremlagde regnskabet for 2019 til en 
kort gennemgang. Regnskabet kunne tages til efterretning 
da det er blevet godkendt af bestyrelsen og indsendt til 
skat.
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LYNKURSUS I GOD LEDELSE
Indehaver af Majcom, Arent Michael Jensen, står for undervisningen af
Arkils formandsaspiranter og formænd

AF NIELS HENRIKSEN

Dansk Formands Forening og Formandsbladet har gen-
nem det seneste mere end ét år fulgt entreprenørvirk-
somheden Arkils ny uddannelse af formandsaspiranter. 
Arent Michael Jensen, der er indehaver af konsulentfir-
maet Majcom, står for undervisningen af de potentielle 
formænd, og han var inviteret med til landsrådsmøde 
2020 for dels at fortælle om projektet hos Arkil og dels 
for at give et lynkursus i god ledelse.

Arent Michael Jensen er en meget engageret og 
dynamisk oplægsholder, der taler i et sprog, som alle 

kan forstå, og hans meget aktive facon gik rent ind hos 
deltagerne i landsrådsmødet, som også blev udfordret, 
da han spurgte: Hvad gør dig til leder? Og hvad gør dig 
til en god leder?

Spørgsmålene var selvfølgelig ikke grebet ud af den 
blå luft og gav da også anledning til en masse snak ved 
bordene og flere gode svar. For med Arent Michael 
Jensens ord ligger nøglen til god ledelse nemlig hos 
den enkelte. Det er din person, der er dit vigtigste 
ledelsesværktøj. Derfor er det også afgørende, at den 
enkelte er bevidst om egne styrker, for at lederskabet 
får succes, forklarede han.

DFF har i år indtil nu haft en nedgang på en del med-
lemmer. Det er desværre flest pensionister vi har mistet. 
Fordelingen af medlemmerne blev fremlagt på mødet. 

Landsrådsmødet skulle fastsætte medlemskontingentet 
for det næste år. Nuværende kontingent er 890 kr. for 
aktive, 275 kr. for efterlønnere samt 125 kr. for pensioni-
ster. Deltagerne besluttede, at kontingentet skal stige med 
10 kr. for aktive og en stigning på 5 kr. for pensionister og 
efterlønnere. Stigningen vil betyde et forventet overskud 
på budgettet på 58.450 kr. 

Dansk Formands Forening skal i foråret 2021 forhandle 
overenskomsterne med KL.

Det bliver en spændende forhandling der skal i gang 
denne gang. I forhandlingsfællesskabet skal vi forhandle 
specialoverenskomsterne, og det er blandt andet arbejds-

tidsaftalen. Formandsoverenskomster tager vi sammen 
med FOA, som vi plejer. Her er kravet en højere grundløn, 
men som i de andre overenskomster er der få penge 
at arbejde med. Mester Assistent-aftalen tager vi også 
sammen med de andre organisationer, men her er Dansk 
Metal pennefører. 

Dansk Formands Forening skal desuden forhandle 
overenskomsterne med de kooperative arbejdsgivere. 
DFF har fået et par henvendelser fra medlemmer, der øn-
sker lidt af de samme vilkår som på de øvrige overenskom-
ster, især i forhold til feriefridage m.m. Det er kun rimeligt, 
og de har helt sikkert en pointe i dette krav, vurderede 
landsformanden og håbede på velvilje fra kooperationen 
til at forhandle. Det arbejde starter, når de offentlige 
overenskomster er færdige.
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Christiansen & Essenbæk har førertrøjen på i 
Danmark og Skandinavien, når betonen har brug 
for en indsprøjtning

AF NIELS HENRIKSEN

Mens vi andre går og venter på at få en sprøjte, så vi kan 
slippe af med den skrækkelige corona-virus, blev entre-
prenørvirksomheden Christiansen & Essenbæk i Glostrup 
vaccineret for mange år siden. Ikke mod corona men med 
betoninjicering, og i dag er virksomheden en af de føren-
de i Danmark og hele Skandinavien.

– Vi fik til opgave at renovere Limfjordstunnellen 
tilbage i 1993 som en helt traditionel betonrenovering. 
I forbindelse med renoveringen var der en del revner, 
hvor der trængte vand igennem. Løsningen af opgaven 
blev startskuddet til Christiansen & Essenbæks injekti-
onsafdeling, der siden har udviklet sig til en af landets og 
Skandinaviens største, og vi er repræsenteret både øst 
og vest for Storebælt med i alt 20 operatører, som arbej-
der målrettet med injicering, fortæller administrerende 
direktør Jon Buch.

Christiansen & Essenbæk blev stiftet i 1971 og fokus 
blev snart rettet på reparation af beton.

GAMMELT OG NYT
– Vi benytter som udgangspunkt injicering til reparation af 
gammelt beton, eller hvis vi skal udbedre fejl på nyt og ny-
ere beton. Typisk hvor vand er en del af udfordringen, og 
det betyder, at vi løser en særdeles bred vifte af opgaver 
som at udbedre svindrevner i fundamenter på parcelhuse, 

LIMFJORDS
TUNNELLEN 
BANEDE VEJ 
FOR HELT NYT
FORRETNINGS
OMRÅDE
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i svømmehaller, renseanlæg, private kældre, i elevator-
skakter, i vandtanke, i fjernvarmetunneller i f. eks. Køben-
havn, hos developere af større byggeprojekter, hvor det er 
vigtigt at sikre tæthed omkring dæk og søjler. Kunderne er 
derfor bl.a. svømmehaller, vandværker, rensningsanlæg, 
Vejdirektoratet, Banedanmark, Sund & Bælt med Store-
bæltstunnellen og Limfjordstunnellen, Metro-tunneller 
samt virksomheder med alle typer utætte eller svækkede 
konstruktioner i alle faser.

FORSKELLIGE MATERIALER
Christiansen & Essenbæk kan injicere med en række 
forskellige materialer, der hver har deres styrker. Valg af 
materiale afhænger af opgavens karakter.

– Det er helt afgørende, at vi er i stand til aller først at 
diagnosticere helt korrekt, således at vi vælger det helt 
rigtige materiale og den rigtige teknik fra begyndelsen. Vi 
injicerer således blandt andet med microcement, betonit, 
polyurethan, epoxy og ikke mindst med acryl – sidstnævn-
te er godkendt til direkte injicering i drikkevandstanke. 
Vores acrylinjiceringssystem inkluderer også et teknisk 
forebyggende vandtætningssystem, hvor forskellige 
komponenter indbygget i konstruktionsfasen giver en 
hurtig og ikke mindst økonomisk fordelagtig mulighed for 
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efterfølgende injicering ved utætheder uden forsinkelser i 
tidsplanen.

– I vores analyse af skaderne er det vigtigt at bestem-
me, om der er tale om en statisk revne eller en dynamisk 
revne. Opgaven kan også have karakter af lækagestop og 
vandtætning, samt grouting og stabilisering, både som 
udbedring eller under udførelsen som eksempelvis under 
tunnelboring. Bestemmelsen bliver afgørende for vores 
valg af materiale, så vi f. eks. undgår at vælge et materiale, 
der er stærkere end betonen. Så risikerer vi nemlig, at der 
kan opstå revner andre steder, påpeger Jon Buch. 

Evtuelle miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger ligger også 
til grund for valg af materialer, således tages der mest 
muligt hensyn til medarbejdere og miljøet på det speci-
fikke projekt, herunder andre aktører under udførelsen, 
slutbrugere, samt omgivelser som undergrunden og vores 
dyrebare grundvand.

Men injicering er ikke de eneste betonopgaver, der er 
på sprøjten hos Christiansen & Essenbæk. Sprøjtebeton er 
nemlig en af kernekompetencerne i det snart 50 år gamle 
firma.

SPRØJTEBETON
– Sprøjtebeton er attraktiv, når store områder eller 

undersider skal renoveres. Vi udfører sprøjtebeton både 
efter tørmetoden og vådmetoden. Derudover mestrer vi 

Vi benytter som udgangspunkt injicering 
til reparation af gammelt beton, eller 
hvis vi skal udbedre fejl på nyt og nyere 
beton.

JON BUCH, ADMINISTRERENDE DIREKTØR
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øvrige former for overfladebehandling påført ved sprøjte-
teknik som f. eks. cementbaseret svumme.

– Desuden har vi allerede gjort de første forsøg med 
genbrugsbeton, og vi er i øjeblikket ved at skrive en rap-
port om vores erfaringer. Brugen af genbrugsbeton er jo 
særdeles interessant i forhold til CO2-regnskabet, blandt 
andet fordi vi sparer cement og ikke skal køre affald væk, 
påpeger Jon Buch.

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

79 kr./md.

Bilpleje  
– din bil fortjener det 
Hold din bil i topform med Bilpleje

Du får:
    En månedlig bilvask
    Hjulskift to gange om året
    Hjulopbevaring hele året
    Halvårligt sæsontjek

 – et tilbud til dig med bilforsikring i TJM Forsikring

Køb på tjm-forsikring.dk/bilpleje
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Anlægsgartner fra Ringsted har vundet 
spændende opgave med aggressiv beton med
100 pct. tilslag og genbrug af byggematerialer

AF NIELS HENRIKSEN

Anlægsgartner MøllerLøkkegaard fra Ringsted træder i 
øjeblikket nye stier med landets første støbning med en 
ekstra aggressiv beton med 100 pct. tilslag af genbrugs-
materialer til en blivende konstruktion i terræn. Bygherre 
er Københavns Kommune og forsyningsselskabet HO-
FOR, der med Fremtidens Gårdhave på Straussvej sætter 
helt nye standarder for, hvor langt det er muligt at gå med 
fokus på cirkulær økonomi, genbrug og bæredygtighed 
over en bred kam.

– Fremstillingen af cement og beton er noget, der 
belaster meget i CO2-regnskabet, så det er derfor også 

her, der er mest at hente. Derfor synes vi også, at det er en 
både spændende og udfordrende opgave, og vi er meget 

SÆTTER NY STANDARD
MED FREMTIDENS GÅRDHAVE

KØBENHAVN
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tilfredse med, at vi har vundet opgaven, understreger 
Anders Møller, der er indehaver af virksomheden med 
Søren Løkkegaard.

MØLLERLØKKEGAARD
MøllerLøkkegaard blev etableret i 2014 med de to inde-
havere som eneste arbejdskraft, og siden har de to ikke 
set sig tilbage. I 2017 var medarbejderstaben vokset til 
omkring 25, og i 2019 var der 42 på lønningslisten. Det tal 
er i 2020 vokset til 57, selv om verden er voldsomt påvir-
ket af Corona-virus. MøllerLøkkegaard beskæftiger sig 
udelukkende med nyanlæg, typisk op til cirka 10 mio. kr., 
og har både grønne og grå anlægsgartnere ansat. Firmaet 
er desuden autoriseret kloakmester.

FRODIG OG GRØN GÅRDHAVE
I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, vil Københavns 
Kommune og HOFOR samarbejde med beboerne i tre 
ejerforeninger om at anlægge en frodig og grøn gårdhave, 
der ud over at bidrage til håndteringen af hverdagsregn 
også kan bidrage til håndteringen af skybrud.

Gårdhaven demonstrerer, hvordan klima- og nedsiv-
ningsudfordringen i Sydhavnen vendes til noget værdi-
fuldt for beboere. Regnvand opmagasineres og tilbage-
holdes til synlige blå og grønne regnvandsløsninger, der 
tilsammen danner et smukt og stemningsfuldt haverum 

med en sø og en vandkanal. Regnvand, der falder på 
gårdvendte tage og belagte områder, afkobles kloakken 
og håndteres lokalt i gårdhaven. Samtidig er gårdhaven 
designet med en såkaldt klimakant, der kan inddæmme en 
100 års regnhændelse og derved tilbageholde og forsinke 
skybrud på gårdhavens grønne område, så byens kloakker 
aflastes.
Real Dania (Sustania) har i 2018 kåret Fremtidens Gårdha-
ver ved Straussvej som et af Danmarks bedste klimatilpas-
ningsprojekter.

Vi vil ikke nødvendigvis være de største 
- bare de bedste . . . 

Vi udfører opgaver i hele Danmark og Skandinavien

• Rope-access
• Sprøjtebeton
• Trafikregulering
• Betonrenovering 
• Diamantboring og -skæring

Se mere på www.ceas.dk

Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup, tlf. 88 888 203

• Injektion
• Jord & kloak
• Anlægsbeton
• Bygningsrenovering
• Nedbrydning og Miljøsanering
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EKSTRA AGGRESSIV BETON
– Forud for støbningen er der gået en lang række test og 
mange beregninger for at komme frem til de mest bære-
dygtige løsninger. Københavns Kommune er gået all in i 
forhold til valg af materialer og hele måden at bygge på. 
Det betyder, at støbningen af regnvandskanaler skulle 
foretages i beton med 100 pct. tilslag, som består af 
genanvendt beton, der er knust. Betonen er fremstillet af 
Unicon efter en unik recept, så den lever op til de gælden-
de kvalitetsstandarder, og tests er foretaget af PELCON, et 
laboratorium med speciale i prøvning og analyse af tilslag 
og beton, forklarer Anders Møller.

– Til regnvandskanaler og forsinkelsesbassinet be-
nytter vi ekstra aggressiv beton 40, fordi støbningen skal 
kunne holde til vand, salt og jordtryk på én gang, tilføjer 
Brian Rasmussen, der er formand på projektet.

OPGAVEN
MøllerLøkkegaard er hovedentreprenør på anlægsentre-
prisen, som omfatter alt fra rydning, ny kloakering og lokal 
afledning af regnvand til finish med beplantning og inven-
tar. Den 3250 kvm. store gårdhave er tegnet af landskabs-
arkitekt BOGL, vil kunne inddæmme en 100-årshændelse, 

Til regnvandskanaler og forsinkelses-
bassinet benytter vi ekstra aggressiv 
beton 40, fordi støbningen skal kunne 
holde til vand, salt og jordtryk på én gang.

BRIAN RASMUSSEN, FORMAND PÅ PROJEKTET

21DANSK FORMANDS FORENING | NOVEMBER 2020

TEMA | MØLLERLØKKEGAARD



men regnvandet skal ikke kun håndteres. Gårdanlægget 
får en gennemgående kanal med kanter støbt i beton, og 
langs kanalen bliver der anlagt større og mindre haverum, 
så det er muligt at nyde vandet fra kanter og brinker. 
Vandet vil endda blive renset løbende, så de vandglade får 
mulighed for at soppe.

BÆREDYGTIGHED
Men bæredygtigheden stopper ikke ved indgangen til den 
store gårdhave, der lige nu mest ligner et månelandskab. 
Alle byggematerialer er så vidt muligt genbrug fra andre 
anlægsopgaver rundt om i kommunen – skifferfliser er 
eksempelvis pillet op ved Marmorkirken – og for manges 
vedkommende hentet på modtageanlægget på Selinevej.

Betonen ankommer i en betonbil, der kører på bio-
brændsel, og inde på byggepladsen er der desuden 
krav om, at alle de små maskiner skal køre på el og store 
maskiner på biobrændsel.

– Projektet har betydet, at det er nogle rutiner, som 
vi skulle tage op til revision. Vi skal dokumentere me-
get mere, end vi er vant til, og vi skulle i nogle tilfælde 
genopfinde os selv, fordi vi har stået over udfordringer, 

som skulle løses på en ny måde. Desuden har det været 
nødvendigt at foretage investeringer i mere miljøvenligt 
materiel for at leve op til Københavns Kommunes høje 
standarder, men vi er slet ikke i tvivl om, at vi er med til at 
tage hul på fremtiden. Fremtidens Gårdhave er et fanta-
stisk referenceprojekt, som vi fremadrettet kan pege på 
med stolthed. Og så er det et projekt, som kan være med 
til at få øjnene endnu mere op for genbrug i hele bygge-
branchen, er Anders Møller sikker på.
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NYE ASPIRANTER
PÅ UDDANNELSE
12 medarbejdere har fået tilbud om at deltage
på Arkils kursus for formandsaspiranter

AF NIELS HENRIKSEN

I erkendelse af at dygtige formænd 
ikke hænger på træerne, tog entre-
prenørvirksomheden Arkil sidste år 
sagen i egen hånd og begyndte at 
identificere mulige formænd indenfor 
egne rækker.

12 medarbejdere med potentiale 
til på sigt at blive formænd blev 
spurgt, om de var interesseret. Kur-
set var en stor succes, og nu er det 
næste kuld på 12 formandsaspiranter 
netop begyndt på det ét år lange 
kursusforløb.

De 12 medarbejdere, der er 
spottet på Arkil-afdelinger i hele 
landet og med vidt forskellige 
arbejdsområder og kompetencer, 
mødes over det næste år seks gange 

á to dages varighed med hver deres 
tema – bortset fra sidste gang der 
er afslutning, og som varer én dag. 
Desuden afvikles der en række 
halv-dages arrangementer som 
netværksmøder. Hver aspirant har 
tilknyttet en mentor, og derfor er der 
også indlagt et mentorforløb inden-
for de næste 12 måneder.

SCREENING
Forud for kurset er der gået en 
grundig screening med interviews, 
og som opfølgning på det har 
underviser Arent Michael Jensen, 
indehaver Majcom, og dedikeret 
det første modul til at sætte fokus 
på den enkelte. Her får deltagerne 
lejlighed til at reflektere over emner 
som eget leder-DNA og selvindsigt, 

For at blive formænd 
og leder for en gruppe 
medarbejdere skal I vove at 
miste fodfæste. I skal vove 
at træde en for jer ny sti...
ARENT MICHAEL JENSEN, MAJCOM
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hvorefter udarbejdes en individuel 
udviklingsplan.

MODULERNE
Modul 2 handler meget om adfærd 
og værdier og blandt andet, hvordan 
Arkils værdier kommer til udtryk i 
hverdagen. Modul 3 er dedikeret 
til den vigtige kommunikation med 
praktiske opgaver og øvelser. Modul 
4 handler om at have styr på tiden, 
og om vigtigheden af at have travlt 
med det rigtige, altså prioritering. 
Overskriften på Modul 5 er den van-
skelig konflikthåndtering og blandt 
andet, hvordan den nye formand kan 
forebygge konflikter, men selvfølge-
lig gode råd til, hvad han skal gøre, 
når det spidser til. Modul 6 sætter 
fokus på aspirantens udvikling, som 
blandt andet udmøntes i, at hver 
enkelt fortæller, hvad han har fået ud 
af kurset, og hvad det næste skridt 
skal være.

MISTE FODFÆSTE
– For at blive formænd og leder for 
en gruppe medarbejdere skal I vove 
at miste fodfæste. I skal vove at 
træde en for jer ny sti. Ellers kommer 
I ikke et nyt sted hen i jeres udvikling, 
påpegede Arent Michael Jensen.
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ALTMULIGMANDEN 

VIL VÆRE
FORMAND
27-årige Andreas Jensen har egentlig aldrig haft 
ambition om at blive formand.

Han er oprindeligt udlært rørlægger og ville bare gerne 
lære noget mere og blive fagligt dygtigere.

– Alligevel blev jeg ikke helt vildt overrasket, da jeg 
blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme på for-
mandsaspirantkursus, for jeg er jo sådan en, der gerne vil 
have og gerne tager ansvar. Det ligger vist naturligt til mig 
at tage føringen på et projekt, smiler Andreas Jensen.

Han er ikke kun ny på aspirantkursus, han er også 
ny i Arkil, hvor han blev ansat tilbage i marts i år. Han er 
tilknyttet afdelingen i Rødekro, hvor han betegner sig selv 
om altmuligmand. På accenten kan man godt høre, at han 
ikke er sønderjyde, og Andreas Jensen fortæller da også, 
at han oprindeligt er fra Sydsjælland, men at han er flyttet 
til Haderslev i forbindelse med kærestens uddannelse.

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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BAD SELV OM AT 
KOMME PÅ KURSUS
Benny Rygaard er et glimrende eksempel på, at 
man ikke nødvendigvis er færdig som 40-årig. 
Han er 47 år og har masser af ambitioner for sit 
arbejdsliv. Han har arbejdet med asfalt i 13 år og 
har visioner, der rækker ind til skrivebordet.

– Jeg bad selv om at få lov at komme med kursus, for jeg 
vil gerne have meget mere indflydelse på de projekter, vi 
arbejder med. Jeg er tilknyttet Arkil Asfalt i Skrydstrup, 
hvor vi råder over tre mikrohold. Jeg er leder for det ene 
hold og har derfor stor interesse i, at vi løser opgaven så 

optimalt som muligt, så vi holder pengene i eget hus. Des-
uden påtager jeg mig gerne ansvar for opgavens løsning. 
Derfor ser jeg også mig selv på sigt dele min arbejdstid 
mellem et skrivebord på kontoret som en slags projektle-
der og sammen med holdet ude på vejen, forklarer Benny 
Rygaard, der blev ansat hos Arkil Asfalt for fire år siden. 
Han har tidligere arbejdet med asfalt hos både Colas og 
NCC og skulle ifølge ham selv have skiftet til Arkil Asfalt 
for flere år siden.

– Det er simpelt hen det bedste asfaltfirma i Danmark, 
fastslår han med et smil.
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Hurtig hjælp 
hvis du bliver 
sygemeldt

Få et EarlyCare forløb specielt til dig, 

hvis du bliver sygemeldt

PFA EarlyCare kan hjælpe dig fra første dag i en sygemelding.

Vores team af social- og sundhedsfaglige specialister kan ud fra din 

diagnose hjælpe med at sammensætte et PFA EarlyCare forløb, så du 

får de bedste muligheder for at komme godt tilbage.
 
Ring på 70 80 75 05  •  pfa.dk/earlycare



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

AFDELINGSMØDE ØSTJYLLAND
Lørdag den 13. marts 2021 kl. 14.15 Fængslet, Fussingvej 8, 8700 Horsens

Kl. 14:15 Ankomst til Fængslet
Kl. 14.30 Rundvisning I to hold
Kl. 16.00  Kaffe/the samt kage/frugt i Arresten 
Kl. 16.30  Afdelingsmøde for medlemmerne i Inspektørens lokale 
Kl. 16.30  Indsat/ansat foredrag for ledsagere i Arresten 
Kl. 18.00  Tre retters middag serveret i autentisk lokale 
Kl. 21.00  Udgangstilladelse til alle, “som har opført sig ordentlig”

Af hensyn til forplejningen, som afdelingen er vært ved, skal tilmelding foregå til: Afdelingsformand Leo Kristoffersen på mail: 
leo.kristoffersen@odder.dk eller på telefon 51387455 senest fredag d. 26. Februar 2021 kl. 12:00

Dagsorden til afdelingsmødet
1. Velkomst v. afdelingsformand Leo Kristoffersen
2. Valg af dirigent:
3. Nyt fra PFA v. Jens Johan Nordentoft
4. Afdelingens beretning for året der er gået samt afdelingens planer for det kommende år: 

v. afdelingsformand Leo Kristoffersen
5. Behandling af afdelingens økonomiske forhold v. Kasserer Ulrik Von Benzon
6. Forhold iøvrigt der vedrører fremtiden v. Afdelingsformand Leo Kristoffersen
7. Valg til bestyrelsen: A) 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg (vælges for 2 år) Lars Knudsen og Ulrik Von Benzon er på valg 

    B) Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år)
8. Foreningens forhold v. Formand Kim Bøje Madsen
9. Indkomne forslag: Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen v. Leo Kristoffersen skriftligt i hænde 

senest den 11. marts 2021 kl. 12:00
10. Evt.
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JUBILARER I DANSK FORMANDS FORENING 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND
01/01 Helle Aarup Lyngby, 9620 Aalestrup
01/05 Helle Møller Buus, 9000 Frederikshavn
20/05 Ole Henning Pedersen, 7970 Redsted M
01/06 Bjarne Vinther Strauss, 9870 Sindal
16/10 Tommy Jensen, 9574 Bælum
01/10 Henrik C Frederiksen, 9293 Kongerslev

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND
01/01 Jan Bech Nielsen, 8581 Nimtofte
01/10 Leif Schmidt, 8660 Skanderborg
01/12 Thorkild H. Kristensen, 8382 Hinnerup

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND
04/07 Karsten Jensen, 8660 Skanderborg

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND
01/08 Hans-Jørn Sørensen, 8920 Randers NV
11/11 Finn Mikkelsen, 8732 Hovedgård

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDT-VEST
30/03 Søren Busk Sørensen, 7430 Ikast

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD
01/02 Jens Preben Andersen, 7080 Børkop
01/04 Henning Petersen, 6270 Tønder
01/07 Freddy Otto Pedersen, 6270 Tønder
01/08 Bjarne Hansen, 6100 Haderslev
01/12 Torben Jensen, 8763 Rask Mølle

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD
19/01 Torben Andersen, 6580 Vamdrup
30/03 Jens Ørbæk, 6710 Esbjerg V.
03/05 Gynther Reinholt Szkobel, 6630 Rødding

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD
01/01 Hans P R Jørgensen, 5600 Faaborg
01/04 Johannes Damgaard Madsen, 6660 Lintrup

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND
01/01 Kim Sørensen, 2880 Bagsværd
01/03 Erik Saust Jensen, 3140 Ålsgårde
01/08 Henry Krzaczkowski, 4160 Herlufmagle
01/08 Ove Jensen, 4733 Tappernøje

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND
01/01 Preben E Larsen, 4700 Næstved
15/06 Kjeld Petersen, 4520 Svinninge
03/08 Per Sten Larsen, 4220 Korsør

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND
01/01 Erling Frede Rasmussen, 4470 Svebølle
01/02/1971, John Styseik, 4700 Næstved

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND-FALSTER
01/01 Lars Erik Hansen, 4990 Sakkøbing
01/04 Poul-Henning Nielsen, 4880 Nysted

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND-FALSTER
01/11 Per Preben Larsen, 4900 Nakskov

60 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND-FALSTER
01/10 Poul Erik Krøll, 4800 Nykøbing F.

25 ÅRSJUBILÆUM I DFF BORNHOLM
01/07 Jan Birger Jensen, 3700 Rønne

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF BORNHOLM
26/01 Bent Kristian Kofoed, 3720 Aakirkeby
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AFDELINGSMØDE  
SJÆLLAND
Den 6. februar 2021
på Overdrevskroen
Roskildevej 513
4100 Ringsted

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Behandling af afdelingsbesty-

relsens skriftlige status på det 
forgangne års aktiviteter og 
økonomi

2. Afdelingsbestyrelsens planer for 
det kommende år

3. Forhold i øvrigt der vedrører 
fremtiden

4. Valg af afdelingsformand og 
øvrige medlemmer af afde-
lingsbestyrelsen (i de år, hvor 
punktet er relevant)

5. Foreningens forhold (forestås af 
en repræsentant fra bestyrelsen)

6. Indkomne emner fra afdelingens 
medlemmer

7. Eventuelt

Årsmødet vil igen i år være med 
ledsager.

Vi begynder med frokost kl. 12, og 
efter frokosten ca. kl. 13.30 holder vi 
afdelingsmøde.

Der vil samtidig blive afviklet et 
arrangement for ledsagerne.
Mød op, da vi fejrer afdelingens 50 
års jubilæum, og vær med til at præ-
ge udviklingen i din lokale afdeling.

Der kan forventes en egen betaling 
på 100 kr. pr. deltager for dem, der 
deltager til spisningen.

Tilmelding skal være os i hænde 
senest den 10. januar 2021.

Afdelingsformand Keld Dahl
telefon 2113 0029
Niels Troest telefon 2063 1755.

SENIOR KLUBBEN HOLDER 
ÅRSMØDE FRA KL. 10 OG HÅBER 
PÅ ET STORT FREMMØDE.

P.B.V. Keld Dahl

AFD. MØDE MIDT-VEST
Lørdag den 6. marts 2021 på 
Tambohus Kro, Tambogade 37,
7790 Thyholm
For medlemmer med ledsager

Weekendophold indtjek kl. 15
Kaffe kl. 16 
Afdelingsmøde med dagsorden 
ifølge vedtægterne
Mød op, da der skal vælges en ny 
bestyrelse. Ellers lukker afdelingen 
efter 53 år.

Kl. 19.00 festmiddag med 3 retters 
menu og natmad.
Pris 100 kr. pr person

Tilmelding senest den 1.2.2021 til 
Søren 22712229 · Kristian 60219280
Vagn 40266591
P.B.V. Vagn

AFDELINGSMØDE 
LOLLAND FALSTER AFD.
Lørdag den 30. januar 2021
kl. 10.00 på
Hotel Falster, 
Skovalleen
4800 Nykøbing F. 

Der tages selvfølgelig forhold overfor 
Covid-19 regler.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Indlæg fra Landsbestyrelsen
4. Regnskab
5. Næste års aktiviteter 
6. Indkomne forslag
7. Valg 
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være formanden i hænde senest den 
22. januar 2021.
Formand for foreningen Kim Boye 
Madsen deltager i årsmødet
Efter afdelingsmødet er der frokost 
(gratis).
Tilmelding til afdelingsformanden 
nødvendig af hensyn til frokosten 
senest 25. januar 2021.

P.a.v.
Lars E. Hansen,
afdelingsformand
54 70 74 40 / 30 12 95 60 · lehan-
sen@post.tele.dk

AFDELINGSMØDE 
ØSTJYLLAND
 
Lørdag den 13. marts 2021
kl. 14.15 Fængslet,
Fussingvej 8, 8700 Horsens

Kl. 14:15 Ankomst til Fængslet
Kl. 14.30 Rundvisning I to hold
Kl. 16.00  Kaffe/the samt kage/frugt i 

Arresten 
Kl. 16.30  Afdelingsmøde for med-

lemmerne i Inspektørens 
lokale 

Kl. 16.30  Indsat/ansat foredrag for 
ledsagere i Arresten 

Kl. 18.00  Tre retters middag serveret 
i autentisk lokale 

Kl. 21.00  Udgangstilladelse til 
alle, “som har opført sig 
ordentlig”

Tilmelding (af hensyn til forplejnin-
gen, som afdelingen er vært ved) til 
til: Afdelingsformand Leo Kristoffer-
sen, leo.kristoffersen@odder.dk eller 
på telefon 51387455 senest fredag 
26. februar 2021 kl. 12:00.

Dagsorden til afdelingsmødet
1. Velkomst: 

v. afdelingsformand Leo 
Kristoffersen

2. Valg af dirigent:
3. Nyt fra PFA 

v. Jens Johan Nordentoft
4. Afdelingens beretning for året 

der er gået samt afdelingens 
planer for det kommende år: 
v. afdelingsformand Leo 
Kristoffersen

5. Behandling af afdelingens 
økonomiske forhold: 
v. Kasserer Ulrik Von Benzon

6. Forhold iøvrigt der vedrører 
fremtiden: 
v. Afdelingsformand Leo 
Kristoffersen

7. Valg til bestyrelsen: 
A) 2 bestyrelsesmedlemmer er 
på valg (vælges for 2 år) 
Lars Knudsen og Ulrik Von 
Benzon er på valg 
B) Valg af suppleant til bestyrel-
sen (vælges for 2 år)

8. Foreningens forhold: 
v. Formand Kim Bøje Madsen

9.  Indkomne forslag: 
Forslag der ønskes behandlet 
på mødet skal være bestyrelsen 
v. Leo Kristoffersen skriftligt i 
hænde senest den 11. marts 
2021 kl. 12:00

10. Evt.
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TEMA I NÆSTE UDGAVE
 
DFF har til blad nr. 01-2021 valgt temaet: 

UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE
 
Vi sætter fokus på, hvilke tilbud der er til vores medlemmer.
Vi vil sætte fokus på mulighederne på uddannelses-
stederne, herunder at give et indblik i de nye teknologier, 
der bliver brugt i dag inden for uddannelse. Vi vil lave 
nogle interviews med uddannelsessteder og entrepre-
nører indenfor branchen.

Kontakt Rosendahls Mediaservice, 
konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.
 
Deadline er den 1. februar 2021.

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
60 år 04/12 Ole Nielsen, Ålborgvej 17, Kornum, 9670 Løgstør
70 år 10/02 Karl Erik S. Greth, Kærgårdsvej 11, 9681 Ranum
70 år 30/12 Bent Erik R. Sindalsen, Vidskovvej 3, 9352 Dybvad
70 år 14/02 Poul Henning Madsen, Tokevej 6, Fjellerad, 9260 Gistrup
75 år 16/03 Lars Peter Larsen, Fuglebakken 13, 7760 Hurup Thy
80 år 12/01 Leif Christensen Bak, Tjørne Allé 4, 9530 Støvring

ØSTJYLLAND
60 år 13/02 Dan Jespersen, Fyrreparken 45, 8961 Allingåbro
70 år 22/02 Søren Sjørup Simonsen, Fasanvej 1B, 8930 Randers
75 år 24/12 Helge Østerballe Nielsen, Hadsundvej 343, Linde, 8981 Spentrup
75 år 25/02 Hans-Jørn Sørensen, Jens Baggesensvej 3, 8920 Randers NV
80 år 06/12 Kaj Reinhardt Rasmussen, Kolt Østervej 20, Kolt, 8361 Hasselager
85 år 14/02 Knud Erik Kjersgaard, Blomsterhaven 8, 8462 Harlev J.

MIDT-VEST
50 år 13/01 Max Knudsen, Kildehøj 106, Gjellerup, 7400 Herning
50 år 14/01 Ronny Theodor Nielsen, Søbjergvej 79, 7441 Bording

SYD
60 år 31/12 Leif Esager, Farrisvej 43, Farris, 6580 Vamdrup
60 år 28/02 Jan Und Kristensen, Højtoftevej 18,, 6700 Esbjerg
60 år 31/01 Arne Jørgensen, Lambjergmølle 5, Kirke Hørup, 6470 Sydals
60 år 11/02 Lars Kvist Villumstrupvej 16, Villumstrup, 5853 Ørbæk
60 år 20/12 Ove Jensen, Roerslev Bygade 33, Roerslev, 5450 Otterup
70 år 15/01 Ebbe Katborg Madsen, Trafalgarvej 19, 6960 Hvide Sande
75 år 13/12 Peter Jensen Hansen, Truenbrovej 10, Avnbøl, 6400 Sønderborg
80 år 24/02 Borch Alfred, Elkjærvej 18, 7280 Sønder Felding
85 år 27/12 Frede Helmuth Jørgensen, Heldagervej 17, 5700 Svendborg

SJÆLLAND
60 år 18/12 Henrik Hjelm Jensen, Bogårdsvej 108, 3050 Humlebæk
60 år 24/12 Kenneth Rene Lauritzen, Græstedvænge 57, 3230 Græsted
60 år 09/02 Poul Jørgen Mortensen, Knud Lavardsvej 21, 4100 Ringsted
60 år 03/02 Gert Kim Klausen, Krebsen 21, 3650  Ølstykke
70 år 19/01 Knud Erik Petersen, Kalbyrisvej 29, 4700 Næstved
90 år 18/02 Leif Helmuth Nielsen, Søndergade 32, Nordenbro, 5932 Humble
95 år 25/12 Albert Rich Karl Kysch, Suezvej 17, 2770 Kastrup

LOLLAND-FALSTER
60 år 03/12 Jesper Møller Ellehammer, Hasagervej 4, Hunseby, 4930 Maribo

BORNHOLM
80 år 28/02 Bjarne Grønnegaard, Banevangen 6, Rønne, 3700 Rønne 

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
Lars Olsen 01/10/2020 Syd
Henrik Wadstrøm 01/11/2020 Midt-Vest
Inge H. Andersen 01/11/2020 Syd

DØDSFALD
  Afdeling
Ebbe Korsgaard Pedersen 22/08/2020 Østjylland
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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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