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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.

COVID-19 RAMMER OS ALLE HÅRDT

Det er ikke samme overskrift som sidste år, men er desværre ikke blevet mindre 
aktuelt.

Sidste år på denne tid måtte vi alle indstille os på en anderledes periode, men 
at den skulle blive så lang og på godt jysk træls, det var der vist ikke nogen, der 
havde forestillet sig.

Situationens alvor berører os alle, men vi kan glæde os over, at vi bor i et land, 
som har ressourcerne til at hjælpe, så vi fortsat kan holde Danmark kørende, og 
det er langt hen ad vejen lykkedes meget godt. Vi håber selvfølgelig, at vi alle 
kommer godt igennem pandemien, således vi igen kan tage fat på fuld skrue og 
få tingene normaliseret så hurtigt som muligt. 

AFDELINGSMØDER UDSKUDT ELLER AFLYST
Dansk Formands Forening har endnu ikke afholdt nogle af afdelingsmøderne på 
grund af COVID-19. Vi vil prøve at gennemføre i de afdelinger som har ønsket 
det, når situationen tillader det. Vi vil sørge for at oplyse de medlemmer, der 
vil være omfattet, på mail eller i Formandsbladet, ellers kan man følge med på 
hjemmesiden.

GENERALFORSAMLINGEN I DFF
Dansk Formands Forening påtænkte at afholde generalforsamling d. 24. april i 
Middelfart. Men nu må vi afvente, hvornår situationen tillader forsamlinger. 

OVERENSKOMSTERNE MED KL
Vi er lige nu i skrivende stund i gang med overenskomstforhandlingerne, og de 
skrider planmæssigt frem. Igen en ny og anderledes måde at forhandle på. Men 
det er godt, det kan lade sig gøre.

STATUS PÅ LEDIGHED
Vores ledighed er faldet igen, således der nu kun er registreret 6 ledige medlem-
mer i Dansk Formands Forening.

Kim Bøje Madsen
Landsformand

OBS: Vi mangler stadig 
E-mail adresser i vores 
medlemssystem!

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

Det kan skyldes, at vi ikke har din 
E-mail adresse i vores system, men 
det kan vi nemt lave om på.

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

Status på den nuværende situation i DFF er at alle Afdelingsmøder er enten aflyst eller
vil blive forsøgt gennemført når situationen tillader det.

Endvidere så er Generalforsamlingen d. 24. april udsat til ubestemt tid.
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Referat fra bestyrelsesmødet
fredag den 4. december 2020 
på Comwell Hotel Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

NYT FRA FORENINGEN
Landsformanden bød velkommen.
Alle var mødt. 

DAGSORDEN
Dagsorden blev godkendt.

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrel-
sesmødet den 23. oktober 2020. Referatet betragtes som 
godkendt.

2.0 FAGLIGE SAGER

2.1
Der er mange løn- og bonus aftaler til underskrift. Kim har 
lige afsluttet flere kommuner med konkrete forhandlin-
ger. Det er en god mulighed for at få kontakt til evt. nye 
medlemmer.

Vedr. sagen mod en forsyning, som har opsagt driftsle-
deren, var der fremsendt et brev til os, som vi har behand-
let.

Vi har desværre måttet tage hul på en ny erstatnings-
sag på Lolland.

Der er udsendt en liste på nye medlemmer, som blev 
gennemgået. Der blev udleveret en medlemsliste, hvor 
bestyrelsen kan se, hvorledes det fordeler sig på de enkel-
te afdelinger pr. 1. december 2020.

Det blev omtalt, at nogle få medlemmer har modtaget 
rykkere på kontingent, men stadig er i restance til DFF. 
Medlemmerne bliver desværre slettet nu.

Det var et meget stille og roligt landsrådsmøde, vi fik 
afviklet på Fyn.

Kim gav udtryk for, at det var godt, at vi fik afviklet lands-
rådsmødet, så vi kan komme videre. Det var to gode ind-
læg, vi havde, med henholdsvis Michael Arent fra Majcom 
og så fik deltagerne til landsrådsmødet hilst på den nye 
formand fra Halinspektørerne, Henrik Caspersen.

Afdeling Syd vil fremsætte nyt forslag til general-
forsamlingen den 24. april. Det skal holdes på Huset i 
Middelfart, da Fjelsted Skovkro var fuldt booket på grund 
af konfirmationer. Vi fik ligeledes vedtaget en mindre 
kontingentstigning.

Kim nåede et enkelt møde i det nye kontorfællesskab, 
siden sidste bestyrelsesmøde. Der er blevet installeret nyt 
telefoni. Det fungerer ganske godt og planmæssigt.

Vi har ligeledes fået en ny platform til vores medlems-
system, og det er også gået problemfrit.

Nu mangler vi blot at få en ny internetforbindelse, 
således at vores wi-fi bliver optimeret til max ydelse, når vi 
er på kontoret i Solrød.

Fællesskabet har møde med et andet fagforbund 
om, hvad vi kan tilbyde i forhold til samarbejde. Der er 
jo plads til flere i Solrød. Vores budget for fællesskabet 
holder fint.

Budget blev gennemgået, og taget til efterretning.
Så er DFF’s projekt med at få produceret en ny hver-

vefolder færdigt. Kim havde taget nogle brochurer med 
til bestyrelsen, som alle må dele ud af rundt om. Den kan 
også ses på hjemmesiden med et videolink. Kim gav ud-
tryk for, at brochuren er blevet ganske god. 

2.2
Vores overenskomstkrav til KL er ved at være klar. Kim 
udleverede de udkast, der er lavet. Det bliver spænden-
de, om vi kan blive enige om de fælles overenskomstkrav, 
men den nye formand, der forhandler, er optimistisk. Der 
er en god stemning, så det tegner godt.

3.0
I Forhandlingsfællesskabet er der virtuelt repræsentant-
skabsmøde tirsdag den 15. december på arbejdermuseet i 
København. Kim deltager i mødet.

DAGSORDEN:
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden.
2. Faglige forhold.
3. Organisatoriske forhold
4. Driftsforhold.
5. Øvrige forhold
6. Eventuelt
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3.1
Vi har modtaget en invitation til et virtuel møde i FH, hvor 
vi gennemgår vores overenskomster. Specielt hvad vores 
krav er.

Lars, der deltager i det nye Lederforum og har blandt 
andet været til virtuelle møder, havde ikke noget at berette.

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

3.3
Der har ingen møder været i FR på grund af Corona-kri-
sen. 

3.4
Der var virtuelt repræsentantskabsmøde i A-kassen den 
12. november, hvor der blev valgt en ny formand for be-
styrelsen. Det blev Lasse Grønbech fra IDA.

Ligeledes blev der vedtaget en mindre kontingentstig-
ning. Stigningen udgør 14 kr. om måneden. Det var der en 
del debat om, men det skyldes, at kassebeholdningen ikke 
er stor nok til, at man kan betale sig fri af sine forpligtelser. 
Vores arbejdsløshed er på 0,8 pct. Det kan der ikke klages 
over. Det beviser, at der stadig er efterspørgsel på for-
mænd i branchen.

Kim har efterlyst en ny liste hos AKA med medarbejde-
re, der er vores kontakt- personer. DFF har fået en ny god 
kontakt, som sidder i direktionssekretariatet. 

3.5
Budgettet for DFF til og med november måned 2020 blev 
gennemgået og taget til efterretning. 

Hvorledes budgettet for 2022 til den kommende gene-
ralforsamling skulle laves blev debatteret på mødet. 

4.1 BLADET
Næste blad nr. 5 2020 er udsendt, med temaet: Beton og 
betonrenovering.

Budgettet for Formandsbladet 2020 holder desvær-
re ikke helt. Det ser ud til, at Coronaen har sat megen 
aktivitet på stand by. Vi har derfor desværre haft en lavere 
annonceindtægt.

Til blad nr. 1 2021 har vi temaet uddannelse og efter-
uddannelse.

Kim opfordrede bestyrelsen til at huske annoncer til 
afdelingsmøderne.

HJEMMESIDEN
Lars administrerer hjemmesiden og følger op på det ma-

teriale, der tilgår os. Vi lægger alt aktuelt ind og vil stadig 
appellere til, at alle følger med, så godt de kan og giver os 
et praj, hvis der er ting på hjemmesiden, der bør rettes. 

5.1 EMNER TIL KOMMENDE MØDER / KURSER (ALLE)
Afdelingsmøde i Lolland-Falster Afdeling 30. januar 2021.
Aflyst siden mødet.

Afdelingsmøde i Midt-Vest afd. med weekendophold 
6. marts. Aflyst siden mødet.

Afdelingsmøde i Bornholms afd. 11. marts 2021. 
Udsat indtil videre, siden mødet.

Afdelingsmøde i Østjyllands afd. 13. marts 2021. 
Aflyst siden mødet.

Afdelingsmøde i Nordjyllands afd. 20. marts 2021. 
Aflyst siden mødet.

Afdelingsmøde i Sjællands afdeling 27. marts 2021.
Aflyst siden mødet.

Afdelingsmøde i Afd. Syd 27. marts 2021. 
Aflyst siden mødet.

Der blev talt om hvorledes vi agerer i tilfælde af forsam-
lingsforbud, og hvor tidligt/sent meldes der ud?

Vi var alle enige om, at vi må tage udfordringerne, som 
de kommer, og opfordrer medlemmerne til at følge med 
på hjemmesiden og formandsbladet.

EH 21 i Herning foregår 10.-12. juni 2021. Vi deltager ikke 
med en stand, men laver en reportage til Formandsbladet.

HL 21 i Slagelse foregår 25.-27. august 2021. Her vil vi 
deltage med en stand som vi plejer.

5.2 GENERALFORSAMLING I DFF
Næste møde i dette regi er vores generalforsamling den 
24. april 2021 på Huset i Middelfart. Aflyst siden mødet.
Der var enighed om at afvente situationen.

5.3 NÆSTE MØDER 
Evt. 12. februar 2021 kl. 10.00 på kontoret i Solrød.

Udsat siden mødet.

5.4 EVENTUELT: 
Lars Hansen efterlyste medieinformation samt de nye 
kontingenttakster fra DFF til hjemmesiden.

 
 
 

Referent Kim Bøje Madsen
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UDDANNELSE 
MED AFSÆT 
I VIRKELIGHEDEN
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Københavns Erhvervsakademi tilbyder kompe-
tencegivende efteruddannelse på akademi- og 
diplomniveau.

AF NIELS HENRIKSEN

En akademiuddannelse eller en diplomuddannelse lyder 
måske for en formand med en erhvervsfaglig uddannel-
se og en solid praktisk erfaring i rygsækken som noget 
fra en anden planet. Men for at blive optaget på de 
efteruddannelsestilbud, som Københavns Erhvervsaka-
demi – KEA Kompetence – udbyder, kræves det netop, 
at kursisten har en erhvervsfaglig, eller en gymnasial 
uddannelse, og mindst et par års praktik erfaring. Og så 
er kurserne hands-on – eller praksisnære. Det vil sige, at 
de tager afsæt i en virkelighed, som kursisterne kan se 
sig selv i, så derfor ligger mulighederne i virkelig lige til 
højrebenet for den formand, der gerne vil bygge ovenpå 
sine kompetencer.

– En akademiuddannelse giver kursisterne mulighed 
for at lære nyt, samtidig med at de arbejder. Uddannel-
serne er således deltidsuddannelser og retter sig mod 
voksne kursister, og vores erfaring er, at den typiske 
kursist aldersmæssigt er midt i 40’erne. En akademiud-
dannelse svarer til en kort videregående uddannelse og 
varer typisk tre år i alt, hvis kursisten tager ét modul ad 
gangen. En akademiuddannelse består af 5-6 moduler 
og et afgangsprojekt, og kursisterne vælger selv, hvor 
mange moduler de følger ad gangen. På den måde kan 
de selv styre tilrettelæggelsen af deres uddannelse. Hvis 
de vælger at tage en hel akademiuddannelse, skal den 
være afsluttet senest seks år efter, de er påbegyndt det 
første modul, fortæller uddannelsesvejleder og konsu-
lent hos KEA Kompetence, Joan Nielsson Mathiasen.

– Vores uddannelser er kompetencegivende og kan 
suppleres. Når kursisterne har bestået deres akademi-
uddannelse, kan de bygge oven på til en diplomuddan-
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nelse, som svarer til en bachelor, 
og efterfølgende til en master, som 
svarer til en kandidatgrad på univer-
sitetet.

BETALER SELV
Forskellen på en akademiuddannelse 
og en SU-berettiget uddannelse er, 
at akademiuddannelsen skal delta-
gerne selv eller deres arbejdsgivere 
betale. Kursisten har dog mulighed 
for at søge tilskud til akademi- og 
diplomuddannelser på 10.000 kr. 
om året hos Omstillingsfonden. 
Betingelserne er, at kursisten ikke 
har en højere uddannelse end fag-
lært, at kursisten ikke er ledig eller 
selvstændig.

Uddannelsen skal være gen-
nemført i løbet af højest seks år, og 
kursisten tilmelder sig ét modul ad 
gangen og betaler for ét modul ad 
gangen. Den kursist, der melder 
sig ind hos KEA Kompetence, kan 
sagtens kombinere sin uddannelse 

med moduler på andre akademier i 
Danmark. Det er en mulighed, som 
eksempelvis projektansatte formænd 
typisk vil kunne have glæde af. En 
formand kan sagtens være tilknyttet 
et større byggeprojekt i flere år, og 
når det projekt er afsluttet, tilknyttes 

han et nyt projekt måske i en anden 
landsdel og vil derfor kunne fortsæt-
te sin uddannelse der.

Det er desuden muligt at kombi-
nere moduler fra forskellige uddan-
nelsesretninger og på den måde sam-
mensætte en individuel uddannelse.

IKKE EN WALKOVER
– Vores uddannelser er som ud-
gangspunkt baseret på tilstedeværel-
se, hvor der over en periode på ca. to 
måneder vil være cirka otte undervis-
ningsdage fra 8-16. I øjeblikket, hvor 
vi er lukket ned som følge af coro-
na, gennemføres undervisningen 
dog digitalt, forklarer Joan Nielsson 
Mathiasen, der understreger, at en 
uddannelse på KEA Kompetence 
er en udfordring og absolut ikke en 
walkover. Kursisterne skal således 
forvente at bruge et sted mellem 
15 og 20 timer om ugen på uddan-
nelsen, så det er en beslutning, der 
rækker langt ind i fritiden.

Vores uddannelser er kom-
petencegivende og kan sup-
pleres. Når kursisterne har 
bestået deres akademiud-
dannelse, kan de bygge oven 
på til en diplomuddannelse, 
som svarer til en bachelor, og 
efterfølgende til en master, 
som svarer til en kandidat-
grad på universitetet.

JOAN NIELSSON MATHIASEN, 

UDDANNELSESVEJLEDER & KONSULENT

D E
100.000 KM*
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Tilbagemeldingen fra kursisterne 
er ret entydige: De noterer med 
tilfredshed, at uddannelserne er 
hands-on. Den ny viden kan simpelt 
hen bruges umiddelbart i praksis, og 
underviserne kommer fra “det virke-
lige liv” og er dermed med til at gøre 
undervisningen praksisnær. Desuden 
er tilbagemeldingen, at kursisterne 
møder andre fra andre brancher. Det 
vil siger, at de skaber nyttige be-
kendtskaber og indgår i netværk på 
tværs af faglige skel og får dermed 
indsigt i og forståelse for andre fag.
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KEA Kompetence har 11 interesse-
områder, som kursisterne kan vælge 
uddannelser eller fagmoduler fra.
• Byggeri
• Design
• Energi
• HR
• IT
• Kommunikation og 

Markedsføring
• Ledelse
• Produktion og Industri
• Salg og Retail
• Sundhed og Optometri
• VVS og EL

Desuden tilbydes bl.a. en række 
uddannelser, som er specifikt mål-
rettet særlige brancher. Her vil især 

Byggeriets Lederuddannelse, Bygge-
koordination, Byggeteknologi have 
interesse for medlemmer af Dansk 
Formands Forening. Endelig tilbyder 
KEA flere enkeltstående kurser og 
fagmoduler i bl.a. ledelse.

For dem, der eventuelt ikke 
umiddelbart lever op til adgangskra-
vene, er det muligt at få gennemført 
en realkompetencevurdering, som er 
en individuel vurdering, hvor der er 
mulighed for at få anerkendt de kom-
petencer, den viden og de færdighe-
der, som ansøgeren har erhvervet sig 
gennem i sit arbejdsliv, frivillige aktivi-
teter, kurser m.m., men som han eller 
hun ikke har et formelt bevis på.

Det er muligt at se mere på 
www.kompetence.kea.dk

I øjeblikket, hvor vi er lukket 
ned som følge af corona, 
gennemføres undervisnin-
gen dog digitalt, forklarer 
Joan Nielsson Mathiasen.
JOAN NIELSSON MATHIASEN, 

UDDANNELSESVEJLEDER & KONSULENT
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AMU-centret i Odense tilbyder en vifte af kurser 
og tilrettelægger gerne kundespecifikke forløb

AF NIELS HENRIKSEN

En af de uddannelser, som mange formænd indenfor 
bygge- og anlægsbranchen søger, er kloakmesteruddan-
nelsen. Her kan de bygge ovenpå eksisterende kompe-
tencer og dermed blive en merværdi for virksomheden og 
for dem selv i et marked, hvor der er kæmpe efterspørgsel 
efter dygtige formænd. Samtidig er kloakmesteruddannel-
sen en relativ kort uddannelse

– Entreprenørbranchen er voldsomt presset af mangel på 
uddannede kloakrørlæggere og kloakmestre. Det mærker 
vi tydeligt hos AMU Fyn, hvor vi næsten ikke kan nå at 
uddanne alle dem, som virksomhederne efterspørger, for-
tæller uddannelseskonsulent hos AMU Fyn, Ole Ingemann 
Nielsen.

Mens de fynske virksomheder står i kø for at aftage 
uddannede kloakmestre, så kommer kursisterne fra hele 
landet. Fra Skagen i nord til Bornholm i øst. Og det er der 
en god forklaring på – onlineundervisning.

– Hvis kursisten eksempelvis har et rørlæggerbevis 
eller den gamle kloakering trin 1+2, skal han eller hun 

AMU FYN BYGGER
OVENPÅ FORMANDENS FUNDAMENT

TEMA | UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE
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faktisk kun igennem 51 dages teoriundervisning og 10 
dages praktik i vores kloakhal for at blive indstillet til 
eksamen, som omhandler såvel en projekteksamen, en 
autorisationsprøve og den almindelige praktiske klo-
akmesterprøve, forklarer Ole Ingemann, der er blandt 
de få kloakskoler i Danmark, der tilbyder kursisterne at 
gennemføre den teoretiske del som online-undervisning. 
Et tilbud der har tiltrukket endnu flere kursister fra hele 
landet til AMU Fyns kloakmesteruddannelse.

– Som en sidegevinst får kursisterne desuden opkvalifi-
ceret deres kompetencer i forhold til at bruge computeren 
som et dagligt arbejdsredskab, påpeger Ole Ingemann 
Nielsen.

MENTORUDDANNELSE
At være formand er ikke en formaliseret uddannelse, man 
kan læse sig til. En formand er en komplekst sammensat 
leder, der besidder en række både faglige og menneske-
lige kompetencer og erfaringer, som for manges vedkom-
mende er samlet op gennem det meste af et liv. Derfor er 
der også behov for, at nye kommer til, men netop i kraft 
af at mange egenskaber kun kan tilegnes ved selv at stå 
i situationen på byggepladsen, kan det være guld værd 
for nye, potentielle formænd at have en erfaren kollega at 
læne sig op ad. En mentor.

– Nu er det faktisk muligt for eksempelvis formænd 
at uddannes sig til mentorer. Kurset varer fem dage og 
retter sig mod erfarne medarbejdere både faglærte og 
ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens 
historie, værdier og kultur, og så er det endda muligt for 
virksomheden at søge løntabsgodtgørelse, forklarer Ole 
Ingemann Nielsen. 

Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens 
jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, 
hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Det sker 
ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konflikt-
løsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan delta-
gerne anvende viden om menneskers forskelligheder f. 
eks. sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse 
på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansat-
te om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddan-
nelse.

SPORSKIFTE
Et kig på medlemmerne af Dansk Formands Forening 
viser, at tendensen til grå tindinger er markant. Mange har, 
inden de blev formænd, stået med skovlen eller foretaget i 
tusindvis af tunge løfte, og det kan mærkes på kroppen.

Men skavankerne behøver ikke at føre til tidlig pen-
sion, som betyder tab af indtægt for den enkelte og tab 
af værdifuld viden og erfaring for virksomheden. Spor-

Mange virksomheder indenfor bygge og 
anlæg vil komme i et dilemma, hvis en 
nøglemedarbejder ikke længere kan klare sit 
arbejde og derfor i værste fald står overfor 
en afskedigelse, før den pågældende kan gå 
på pension. Situationen vil være vanskelig for 
både virksomhed og medarbejder.

OLE INGEMANN NIELSEN, UDDANNELSESKONSULENT

TEMA | UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE
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skifteordningen hedder et tiltag, hvor bl.a. AMU Fyn kan 
hjælpe med at beholde det grå guld på byggepladsen og 
dermed en enestående kompetence i virksomheden.

Sporskifteordningen udløber i år, og virksomheden kan 
få et kontant tilskud på 120.000 kr. pr. medarbejder. 

Formålet med sporskifteordningen er at bidrage til, at 
ansatte, som på grund af eksempelvis nedslidning, har 
svært ved at klare deres nuværende job og nu kan få en 
ny værdiskabende jobfunktion i virksomheden eller i en 
anden virksomhed.

– Mange virksomheder indenfor bygge og anlæg 
vil komme i et dilemma, hvis en nøglemedarbejder ikke 
længere kan klare sit arbejde og derfor i værste fald står 
overfor en afskedigelse, før den pågældende kan gå på 
pension. Situationen vil være vanskelig for både virksom-
hed og medarbejder, gør Ole Ingemann Nielsen opmærk-
som på.

– Men inden virksomhederne søger, skal de planlægge 
og forberede en sporskiftepakke, der primært skal bestå 
af deltagelse i kortere erhvervsrettede efteruddannelses-

Vi kan sammensætte et kursusforløb præcist, 
som virksomheden ønsker det.

OLE INGEMANN NIELSEN, UDDANNELSESKONSULENT

TEMA | UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE
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tilbud, som f. eks. egnede AMU-kurser. Her kan vi hos 
AMU Fyn hjælpe på vej med at skabe overblik over rele-
vante AMU-mål, der hører under sporskifteordningen.

KUNDETILPASSEDE FORLØB
AMU Fyn er desuden parat til at sammensætte kundetil-
passede kursusforløb, som retter sig mod den enkelte kun-
de. Kursusrækken kan afvikles på virksomheden eller hos 
AMU Fyn, og kan holdes som en ubrudt kursusrække eller 
som et splitforløb med pause mellem forskellige moduler.

– Vi kan sammensætte et kursusforløb præcist, som 
virksomheden ønsker det, og vi ser tit, at flere relaterede 
virksomheder går sammen om et kursusforløb, fortæller 
Ole Ingemann Nielsen, der gerne kommer ud og forklarer 
mere om mulighederne.

Endelig tilbyder AMU Fyn en række kurser indenfor 
blandt andet ledelse og samarbejde i bygge- og anlægs-
branchen.

Entreprenørbranchen er voldsomt presset af 
mangel på uddannede kloakrørlæggere og 
kloakmestre. Det mærker vi tydeligt hos AMU 
Fyn, hvor vi næsten ikke kan nå at uddanne 
alle dem, som virksomhederne efterspørger.
OLE INGEMANN NIELSEN, UDDANNELSESKONSULENT

TEMA | UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE
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VI LØSER KUN OPGAVEN, 
HVIS ALLE PRÆSTERER

Kommunikation er afgørende, når opgaven skal løses.

Henrik Pohl underviser i 
ledelse med afsæt i mere end 
25 år som befalingsmand i 
hæren samt en mastergrad i 
organisationspsykologi

AF NIELS HENRIKSEN

Hvad forskel er der på et hold rekrut-
ter i dronningens nyvaskede klæder 
og en flok betonarbejdere på en 
byggeplads? Formentlig er der ikke 
nogen særlig forskel. Rekrutterne 
stikker menneskeligt ud i alle retning-
er, og det samme gør betonarbejder-
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ne. Men både rekrutterne og beto-
narbejderne er en del af et hold, og 
kun hvis de hver især præsterer, så 
lykkes holdet med at løse opgaven.

Henrik Pohl har aldrig stået i spid-
sen for et hold betonarbejdere, men 
til gengæld har han stået foran et 
hold rekrutter. Mange gange. Efter at 
have gjort tjeneste forskellige steder 
i landet, blev Henrik Pohl ansat på 
Forsvarsakademiet, hvor han bl.a. har 
undervist på generalstabsuddannel-
sen i ledelse og organisation.

Mens han var ansat i forsvaret, 
fuldførte Henrik Pohl en master i or-
ganisationspsykologi på universitetet 
i Roskilde

FRA MAJOR TIL CIVIL
Efter mere end 25 år i hæren, afslut-
tende med rang af major, besluttede 
han sig for at bruge sine erfaringer 
med undervisning og ledelse i det 
civile liv. Han blev projektansat i 
Ingeniørforeningen, hvor han ar-
bejdede med forandringsprocesser 
i halvandet år. Siden har han været 
tilknyttet en række virksomheder og 
været ansat på bosted for psykisk 
syge unge.

– Igennem mit eget firma Ledel-
sesprocessen arbejder jeg med afsæt 
i psykologi og sociologi og dermed 
forandringsprocesser. Jeg er vant 
til at arbejde med og sammen med 
mennesker

 og de processer, der får menne-
sker til at lykkes. Jeg løser opgaver 
for en bred vifte af kunder – fra små 
virksomheder over kommuner og 
organisationer til nogle af danske er-
hvervslivs helt store aktører. Jeg har 
jo ingen faglig indsigt i deres produk-

ter eller det, de i øvrigt arbejder med, 
men jeg har stor indsigt i de proces-
ser, der ultimativt fører til forandrin-
gen. Her interesserer jeg mig meget 
for interaktionen mellem mennesker. 
For den vigtige kommunikation. Det 
kan være kommunikationen mellem 
en leder og en mellemleder, der 
er afgørende for, om beskederne, 
strategien bliver implementeret i alle 
led, så alle kender deres rolle og er i 
stand til at præstere. Kun derved sik-
rer vi, at opgaven bliver løst, påpeger 

Henrik Pohl, der altid sætter sig grun-
digt ind i kundens virksomhed – uan-
set om det er en erhvervsvirksomhed 
eller eksempelvis en organisation 
som Maskinmestrenes Forening eller 
Dansk Formands Forening, hvor Hen-
rik Pohl tidligere har undervist på det 
kommunale kursus. Desuden tager 
han gerne afsæt i kursisternes egne 
cases, for at gøre forløbet så virkelig-
hedsnært som muligt

– Det er selvfølgelig kunden, 
der bestemmer emnet eller afsættet 

Der er mange, rigtig mange 
tilbud i dag for yderligere ud-
dannelse., og det er jo en styr-
ke at tilbuddene er mange.

HENRIK POHL
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for vores samarbejde, men jeg spørger altid “Hvad vil I 
have med fra mig?” Og når så processen eller forløbet er 
afsluttet, gør jeg meget ud af evalueringen og kursisternes 
respons, således at jeg sikrer, at min indsats har gjort en 
forskel, siger Henrik Pohl.

MANGE TILBUD
– Der er mange, rigtig mange tilbud i dag for yderlige-
re uddannelse., og det er jo en styrke at tilbuddene er 
mange. Så kan man finde det, der lige passer til en, og den 
situation man står i. Men mangfoldigheden kan også virke 
uoverskuelig, for hvor og hvad skal jeg vælge? Skal jeg 
overhovedet have mere uddannelse? Måske skal formæn-
dene som gruppe eller som enkeltpersoner finde andre 

Henrik Pohl har tidligere undervist på Dansk Formands 
Forenings kommunale kursus.

Igennem mit eget firma Ledelsesprocessen 
arbejder jeg med afsæt i psykologi og socio-
logi og dermed forandringsprocesser. Jeg er 
vant til at arbejde med og sammen med men-
nesker og de processer, der får mennesker til 
at lykkes.

HENRIK POHL

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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veje for at føle sig klædt på til lederarbejdet? Har formæn-
dene tænkt over, at de som gruppe selv kan finde frem til 
nye uddannelses- og videnstilbud? Hvem har “støvlerne 
på”, som man ville have sagt i landbruget, militæret og 
andre steder som genbrugsstationen, renseanlægget eller 
forbrændingen, hvor man står i en praksisnær virkelighed. 
Og ja, det er nemmere fra skrivebordet og Folketingets 
eller byrådets talerstol at forestille sig en bedre verden, 
hvor uddannelsestilbuddene også afspejler, hvad der skal 
til for det lykkes. 

UDDANNELSESBEHOV
Men hvem konstruerer uddannelserne? Er det dem 
som kender hverdagen og virkeligheden der? Ikke altid, 
måske endda meget sjældent, men gennem struktureret 
og systematisk undersøgelse blandt jer og sammen med 
jer, kan det nok lykkes at få beskrevet lokale og regionale 

uddannelsesbehov og vidensbehov. Brug den viden og 
indsigt som er lejret i jer som gruppe og i jer som enkelt 
personer. Brug det sammen for at udvikle det som er 
nødvendigt. Ikke mere end det, for der er vel nok at se til 
i hverdagen, påpeger Henrik Pohl, der bl.a. kan træffes på 
www.ledelsesprocessen.one

Efter mere end 25 år som befalingsmand i hæren, afsluttende med rang af major, tog Henrik Pohl hul på en civil karriere 
som underviser i bl.a. ledelse.

Når så processen eller forløbet er afsluttet, 
gør jeg meget ud af evalueringen og kursi-
sternes respons, således at jeg sikrer, at min 
indsats har gjort en forskel.

HENRIK POHL

Nu kan du gøre din pension endnu mere 
klimavenlig. Så sparer du ikke alene op. 
Du bidrager også til en mere bæredygtig 

fremtid for dine børn og børnebørn.
Dét er næstegenerationskærlighed. Tak.

Se hvordan på pfa.dk

Næstegenerationskærlighed
fra dig til mig - og til alle dem efter os

PFA_KlimaPlus_210x297mm.indd   1PFA_KlimaPlus_210x297mm.indd   1 18/01/2021   13.1018/01/2021   13.10
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Majcom tilbyder kurser og udviklingsforløb i 
bl.a. ledelse, kommunikation, konflikthåndtering, 
personlig effektivitet og planlægning

AF NIELS HENRIKSEN

– Hvis formanden skal få succes i dagligdagen, så er det 
afgørende, at han lærer at forstå sig selv. Han skal først og 
fremmest kunne forstå sig selv for at forstå andre. Han skal 
lære at være sig selv. At være autentisk og ikke påtage sig 
en bestemt rolle som leder. Først da er der gode chancer 
for, at han får succes som leder.

Sådan siger Arent Michael Jensen, der driver konsulent-
virksomheden Majcom. Her tilbyder han kurser og forløb 
indenfor bl.a. ledelse, kommunikation, konflikthåndtering, 
personlig effektivitet og planlægning. 

REDSKABER TIL AT FÅ SUCCES
– Dansk Formands Forenings medlemmer er mellemle-
dere. De er af deres arbejdsgivere udvalgt til at være 
ledere for nogle medarbejdere. Derfor skal de gøre sig 
fortjent til at være ledere, men hvad skal der til for at 
de lykkes med opgaven? Det er her, jeg kan give nogle 

LÆR AT FÅ SUCCES 
I HVERDAGEN
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redskaber til at få succes med opgaven, påpeger Arent 
Michael Jensen, der selv har 18 års ledererfaring fra 
forskellige virksomheder. Han er egentlig udlært maskin-
tekniker og har arbejdet som skibsbygger og ikke mindst 
med salg og tilsyn af køleanlæg i Danmark og udlandet 
for Hobarts Forster. Han har desuden været servicechef 
hos Blomberg i Sønderborg, hvor han bl.a. arbejdede 
med medarbejderpleje. Siden 2007 har han drevet selv-
stændig virksomhed, hvor han har hjulpet en bred vifte 
af kunder fra den lille tømrervirksomhed over kommuner 
og produktionsvirksomheder til blandt andre entrepre-
nørvirksomheden Arkil, hvor han undervisere virksomhe-

dernes formænd og ikke mindst kommende formænd på 
aspirantkurser.

PSYKOLOGISK FORSTÅELSE
Arent Michael Jensen arbejder meget med den vigtige 
kommunikation og med psykologisk forståelse. Med at 
sende budskaber både verbalt og visuelt og med at forstå 
andre.

– Vi er forskellige. Der er forskel på, hvordan vi moti-
veres. Og der er forskel på, om en medarbejder gerne vil 
have så meget frihed og ansvar som muligt, eller om han 
helst ikke vil have ansvar og i virkeligheden kun udføre 
den opgave, han bliver stillet overfor. Den slags skal lede-
ren have forståelse for. Han skal have forståelse for den 
enkelte og være synlig i mødet med den enkelte. 

– Men lederen skal heller ikke overlede. Han skal give 
plads og afgive noget af ansvaret til de medarbejdere, der 
gerne vil og kan selv. Men det kræver som minimum, at 
han har psykologisk forståelse for den enkelte. Hvad er 
medarbejderne gode til, og hvad er de mindre gode til? 
Han skal have forståelse for deres kompetencer og have 
forståelse for, at hverdagen forandrer sig. Ude på byg-

Hvis formanden skal få succes i dagligdagen, 
så er det afgørende, at han lærer at forstå sig 
selv. Han skal først og fremmest kunne forstå 
sig selv for at for stå andre.

ARENT MICHAEL JENSEN, MAJCOM

23DANSK FORMANDS FORENING | MARTS 2021

TEMA | UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE



gepladsen går vi ikke i den samme 
trummerum hver eneste dag. Vi får 
nye opgaver. Måske skal vi bruge 
nye og mere avancerede maskiner. 
Her er det vigtigt, at lederen er i 
stand til at motivere og gøre opgaven 
spændende.

KOMMUNIKATIONEN
– Og her er det, at det er nødven-
digt, at lederen forstår sig selv, for 
først da er han i stand til at forstå 
andre, mener Arent Michael Jensen 
og peger desuden på, hvor vigtig 
kommunikationen mellem leder og 
medarbejdere er. Kommunikationen 
er fuldstændig fundamental. Lede-
ren skal sikre sig, at beskeden bliver 
forstået. Han skal simpelt hen spørge 
direkte “Hvad har vi aftalt?” eller 
“Hvad er vi så enige om...?”, således 
at forventningerne er blevet afstemt, 
og at den, der modtager beskeden, 
er helt sikker på, hvad der forventes 
af ham.

– Som leder skal vi ganske simpelt 
have mennesker til at lykkes. Den 
opgave kan jeg hjælpe med, smiler 
Arent Michael Jensen.

Dansk Formands Forenings medlemmer er mellemledere. De 
er af deres arbejdsgivere udvalgt til at være ledere for nogle 
medarbejdere. Derfor skal de gøre sig fortjent til at være lede-
re, men hvad skal der til for at de lykkes med opgaven?

ARENT MICHAEL JENSEN, MAJCOM
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AFLYST AFDELINGSMØDE 
LOLLAND FALSTER AFDELING
Lørdag den 30. januar 2021 kl. 10.00 på 
Hotel Falster Skovalleen • 4800 Nykøbing F.

AFLYST AFDELINGSMØDE 
BORNHOLM
Kære medlemmer på Bornholm

På grund af den aktuelle situation om Corvid 19 ser 
vi os desværre nødsaget til foreløbig at aflyse vores 
afdelingsmøde på Bornholm den 11. marts 2021.

Vi afventer situationen, som resten af Danmark, og 
herefter vil vi melde ud. 

I er velkommen til at følge med på hjemmesiden.

Pas på jer selv.
P.a.v Bjarne Andersen

AFLYST AFDELINGSMØDE 
SJÆLLAND AFDELING
Lørdag den 6. februar 2021 på 
Roskildevej 513 • 4100 Ringsted

AFLYST AFDELINGSMØDE 
MIDT-VEST AFDELING
Lørdag den 6. marts 2021 på Tambohus Kro
Tambogade 37 • 7790 Thyholm

AFLYST AFDELINGSMØDE 
ØSTJYLLANDS AFDELING
Afdelingsmøde 2021 Østjyllands Afdeling

Afdeling Østjyllands bestyrelse har besluttet at aflyse 
afdelingsmødet (det der tidligere hed årsmøde), 
som var planlagt til at blive holdt i Fængslet i Horsens 
lørdag den 13. marts 2021.
Det er Corona-situationen, og tvivl om hvilke re-
striktioner vi er ramt af på dagen, der gør, at vi ser os 
nødsaget til at aflyse. Der var meget skrappe afmel-
dings-regler forbundet med arrangementet, og hvis 
vi ikke skulle risikere at pålægge afdelingen unødige 
økonomiske udgifter, ja så var aflysning eneste udvej.

Vi ser frem til, at Coronaen slipper sit tag i os, om 
forhåbentlig ikke for mange måneder, således vi kan 
holde vores årlige fællestur med Afdeling Midt-Vest 
til efteråret (Invitation kommer senere på året). 
Og vi glæder os også til at fremsende invitation til 
afdelingsmødet i 2022, selv om der jo er lidt tid til

God dag til jer, og pas på jer selv og hinanden der-
ude.

P.a.v.
Leo Kristoffersen

AFLYST AFDELINGSMØDE 
NORDJYLLAND AFDELING
Lørdag den 20. marts 2021 på
Biersted Kro • 9440 Aabybro

AFLYST AFDELINGSMØDE 
SYD AFDELING
Lørdag den 27. marts 2021 kl. 10:00 på
Kolding Borgerlige Skydeselskab • 6000 Kolding.

AFLYSTE AFDELINGSMØDER
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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

GENERALFORSAMLINGEN 
DEN 24. APRIL 2021 
I DANSK FORMANDS FORENING 
INDTIL VIDERE UDSAT

Vi afventer situationen, og DFF vil forsøge at gennemføre vores generalforsamling, så snart det kan lade sig gøre på 
en forsvarlig måde. 

Nærmere information vil kunne ses på hjemmesiden samt i formandsbladet. Endvidere vil der blive udsendt mail.

Landsformand
Kim Bøje Madsen

TEMA I NÆSTE UDGAVE
 

DFF har til blad nr. 2-2021 valgt temaet: 
GRØN OMSTILLING & BÆREDYGTIGHED
 
Vi sætter fokus på dette meget aktuelle emne til vores 
medlemmer. Vi vil sætte fokus på mulighederne for at opti-
mere til grøn omstilling og derved opnå bæredygtighed.
Herunder vil vi give et indblik i de nye teknologier, der bli-
ver brugt i dag inden for den grønne omstilling. Vi vil lave 
nogle interviews med virksomheder og aktører indenfor 
branchen.

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

Deadline er den 29. marts 2021.

80 ÅR 
Fredag den 2. februar 2021 fyldte æresmedlem og 
tidl. afdelingsformand i Dansk Formands Forening 
Vejle-Kolding Afdeling, Johannes Damgaard, 80 
år. Johannes Damgaard overtog i november 1992 
formandsposten i Kolding Afdeling. Johannes var 
afdelingsformand indtil 2004, da afdelingen blev lagt 
sammen med Vejle Afdeling.
 

Dansk Formands Forening og Af-
deling Syd ønsker et forsinket, men 
ikke mindre velment tillykke.
P.F.V. Kim Bøje Madsen
Landsformand
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HOVEDKONTORET
 
DANSK FORMANDS FORENING
Solrød Center 57, 1. th. • 2680 Solrød Strand • Tlf. 32 96 56 22

Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk

Telefontid:  Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00

Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33 95 03 95

LOKALAFDELINGER
 
NORDJYLLAND AFDELING ØSTJYLLAND
Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen

Aalborgvej 47, Mou  Niels Bohrsvej 14

9820 Storvorde 8920 Randers NV

Tlf. 50 51 61 51 Tlf. 50 51 61 52

nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

MIDT-VEST AFDELING SYD
Formand: Vagn Nordentoft Formand: Palle Brodersen

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Thitjensensvej 32, 7182 Bredsten

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
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NYE MEDLEMMER
  Afdeling

Tom K. Øvlisen 02.11.2020 Østjylland 

Kim Sørensen 18.11.2020 Sjælland

Mogens Jacobsen 16.12.2020 Sjælland

Palle Jørgensen 29.01.2021 Sjælland

Jens T. Frederiksen 29.01.2021 Midt-Vest

DØDSFALD
  Afdeling

Toft Larsen, Aabenraa 27.10.2020 Syd

Sejer Filtenborg, Skive 11.11.2020 Midt-Vest

Verner Christiansen, Billum 01.01.2021 Syd

Ole Nyberg Pedersen, Rødovre 06.01.2021 Sjælland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
60 19/02 Arne Skov Madsen, Gertrud Rasks Vej 181, 9210 Aalborg SØ

60 06/06 Henning Leander Sørensen, Rønbjergvej 1, 9220 Aalborg Øst

60 22/03 Arne Jensen, Valmuevangen 18, 9240 Nibe

70 10/02 Karl Erik S. Greth, Kærgårdsvej 11, 9681 Ranum

75 14/02 Poul Henning Madsen, Tokevej 6, Fjellerad, 9260 Gistrup

85 29/05 Ole Henning Pedersen, Næssundvej 277, 7970 Redsted M

85 13/06 Ib Pedersen, Kærhaven 16, 9270 Klarup

ØSTJYLLAND
40 04/04 Jens Peter B. Pedersen, Silkeborgvej 134, 3.th., 8000 Aarhus C

50 31/03 John Rene Jensen, Højvang 9 A, 9600, Aars

60 13/02 Dan Jespersen, Fyrreparken 45, 8961 AllingÅbro

60 14/03 Steen Nielsen, Jyllandsvej 5, 8400 Ebeltoft

60 27/03 Peter Verner-Lassen, Egil Fischers Vej 3 St., 8400 Ebeltoft

70 22/02 Søren Sjørup Simonsen, Fasanvej 1B, 8930 Randers NØ

75 25/02 Hans-Jørn Sørensen, Jens Baggesensvej 3, 8920 Randers NV

75 01/03 Jens-Henrik Juhl Larsen, Bavnshøjvej 11 Houlbjerg, 8870 Langå

80 19/03 Freddy H. Glargaard, Jørgens Allé 28 B, 8850 Bjerringbro

80 17/06 Ove Jensen, Axel Munchsvej 18, 8550 Ryomgård

85 14/02 Knud Erik Kjersgaard, Blomsterhaven 8, 8462 Harlev J.

MIDT-VEST 
60 09/06 John Nielsen, Markedsgade 25, 8882, Fårvang

SYD
50 28/06 Preben Nielsen, Lydumvej 65, 6830 Nørre Nebel

60 11/02 Lars Kvist, Villumstrupvej 16, Villumstrup, 5853 Ørbæk

60 28/02 Jan Und Kristensen, Højtoftevej 18,, 6700 Esbjerg

60 01/03 Ryon Schmidt Petersen, Hovedgaden 2, Nordby, 6720 Fanø

60 29/03 Peter Møller Sievertsen, Strynøvej 4 Starup, 6100 Haderslev

60 17/04 Sven Jensen, Lymbygade 3, Lumby, 5792 Ørslev

70 01/03 Aage Rørbye, Surmosevej 1, Breth, 7150, Barrit

75 10/04 Knud Christian Egeskov, Østergade 5, 7160 Tørring

75 11/04 Erik Grønhøj, Lilholtparken 12, 7080 Børkop

75 26/04 Knud Løgager Lang, Pilevej 3, 6862 Tistrup

80 24/02 Borch Alfred, ElkjÆrvej 18, 7280 Sønder Felding

80 04/03 Vagn Hartvig Skovgård, Matrosvænget 80 Hjerting, 6710 Esbjerg V

85 16/03 Karlo E. Rasmussen, Borgmester Andersens Vej 35, 1, Sønderborg

SJÆLLAND
50 04/05 Søren Holst Poulsen, Oldtoften 7, 4300, Holbæk

60  03/02 Gert Kim Klausen, Krebsen 21, 3650 Ølstykke

60 09/02 Poul Jørgen Mortensen, Knud Lavardsvej 21, 4100 Ringsted

70 26/04 Asger Kurt Mouritsen Larsen, Kingosvej 86, 4500, Nykøbing Sj.

70 31/03 Jan Niels Peter Sørensen, Hjortespringvej 38, 2730 Herlev

75 06/03 Knud Erik Breum, Gl. Hovedgade 15 C 01 0043, 2970, Hørsholm

75  30/04 Ove Jensen, BygÅrdsvej 8, Tappernøje, 4733 Tappernøje

80  20/03 Aage Emil Eilertsen, Cederlunden 48, Høje Taastrup, 2630 Taastrup

85  05/05 Svend Aage Jørgensen, Søndermarken 23, 4340 Tølløse

90  18/02 Leif Helmuth Nielsen, Søndergade 32, Nordenbro, 5932 Humble

LOLLAND OG FALSTER
70 25/03 Søren Anders Jensen, Præstevangen 6, 4983 Dannemare

BORNHOLM
60 13/03 Gert Tage Mogensen, Bukkevejen 2, 3720 Aakirkeby

60 16/03 Per Leiholm Nielsen, Sigtemøllevejen 35, 3720 Aakirkeby

80 28/02 Bjarne Grønnegaard, Banevangen 6, Rønne, 3700 Rønne
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Hos KEA kan du styrke din viden og værktøjer med 
et enkelt fag, kursus eller en hel efteruddannelse 
indenfor fx byggeri, industriel automation, 
produktion, IT, kommunikation og ledelse. 

David Jennow, 
uddannet fra KEA

Faglig konsulent, 3F
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