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DE OFFENTLIGE OVERENSKOMSTER
DFF har for længst forhandlet de offentlige overenskomster, men vi har endnu ikke 
modtaget de nye overenskomster fra KL. De vil blive lagt på hjemmesiden, så snart 
de er klar.

BESKÆFTIGELSEN ER I TOP
Mens samfundet nu har åbnet op, og pandemien efterhånden har sluppet sit tag, så 
kører byggeriet fortsat derudaf. Vores ledighed afspejler klart, at der er fart på ude 
på arbejdspladserne, og det er jo glædeligt. Vi har stadig meget få ledige, og vi får 
mange henvendelser fra firmaer, der søger formænd.

AFDELINGSMØDER
Vi er i gang med at afvikle nogle af de udsatte afdelingsmøder, de andre afdelinger 
har valgt at vente til foråret. Se annoncering i Formandsbladet eller på hjemmesiden.

KOMMUNALT KURSUS 2021
Dansk Formands Forening har mange medlemmer, der står med mange forskellige 
ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Dem, der er interesseret, opfordres til 
at læse vores kursusprogram til det kommunale kursus, som bliver afviklet i uge 41 
den 13.-14. oktober. 

HAVE & LANDSKABSMESSEN 2021
Dansk Formands Forening var at finde på messen HL 21 i Slagelse. Vi havde en fin 
stand på strøget, og vi er meget taknemlige for den flotte opbakning, vi fik. Det 
gælder både medlemmer og forhåbentlig kommende medlemmer. Vi fornemmede, 
det var en succes. Tak for det. 

AJOUR 2021
Husk erhvervsmessen i Odense d. 25.-26. november i Odense Kongrescenter. På 
Ajour kan du møde en lang række udstillere fra brancher som forsyning, produktion, 
industri, automation og rådgivning. Sideløbende med den store udstilling, byder 
konferenceprogrammet på en lang række faglige og relevante indlæg.
 
Kim Bøje Madsen
Forbundsformand

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.

GENERALFORSAMLING 2021
GENERALFORSAMLINGEN BLIVER 
AFVIKLET DEN 9. OKTOBER

Dansk Formands Forening afvikler 
generalforsamlingen den 9. oktober 
2021 i Middelfart, og det vil glæde os, 
at se lidt opbakning fra medlemmerne. 

Vi informerer mere herom andetsteds 
i Formandsbladet samt på vores 
hjemmeside.
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TRAVLT MED FLERE 
END 100 LØNAFTALER
Forbundsformand Kim Bøje Madsen glæder sig over, at 
medlemmerne heldigvis bliver tilgodeset i mange kommuner

AF NIELS HENRIKSEN

– Jeg har haft usædvanligt travlt 
med kommunale lønaftaler i 2020 
og ind i 2021, og det er fortsat hen 

over sommeren. Jeg har og er stadig 
involveret i rigtig mange forhandlinger, 
og jeg vil mene, at vi nærmer os flere 

end 100 lønaftaler de seneste 8-10 
måneder. Men det er dejligt, at vores 
medlemmer bliver tilgodeset i mange 
kommuner.

Sådan sagde forbundsformand 
Kim Bøje Madsen, da han med godt et 
halvt års forsinkelse aflagde beretning 
på Lolland-Falsters Afdelingsmøde 

– fortsættes side 6
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på idylliske The Cottage i Nysted. På 
grund af corona var afdelingsmødet 
blevet udsat, men pandemien har ikke 
formindsket forbundsformandens 
aktivitet i medlemmernes tjeneste.

Sammen med viceforbundsfor-
mand Lars E. Hansen, der samtidig er 
afdelingsformand i Lolland-Falsters 
Afdeling, havde Kim Bøje Madsen 
afsluttet overenskomstforhandlingerne 
med Kommunernes Landsforening, og 
resultatet blev overraskende en samlet 
ramme på 5,94 pct.

KURSER
Forbundsformanden måtte erkende, at 
DFFs kursusaktivitet ikke er så stor.

– Vi prøver at få noget op at stå 
med en ny underviser, der blandt an-
det hjælper Arkil A/S med at uddanne 
formænd. Vi vil gerne have Dansk 
Byggeri/DI med i projektet, men 
coronaen har sat en bremse for videre 
tiltag lige nu, men vi prøver snart igen 
med at udbyde et forløb med éndags 
kurser, kunne han fortælle, samtidig 
med, at han med tilfredshed noterede, 
at DFFs eget kommunale kursus fortsat 
er eftertragtet og godt besøgt. Kurset 
afvikles som sædvanligt i uge 41, og 
denne gang i Odense. 

I beretningen kunne forbundsfor-
manden videre glæde sig over et rigtigt 
fint samarbejde på det fælles kontor i 
Solrød.

MEDLEMMER
Derimod havde han svært ved at glæ-
de sig over regn skabet, som viste et 
underskud på 87.000 kr. – en direkte 
konsekvens af, at DFF fortsat bløder 
medlemmer. Budgettet for 2021 ser 
dog fornuftigt ud, og efter en række 
positive lønforhandlinger i kommuner-
ne og god interesse fra potentielle nye 
medlemmer på Have & Landskab ser 
den nærmeste fremtid ganske fornuftig 
ud for fagforeningen, der i 2024 kan 
fejre sit 125 års jubilæum.

FREMTIDEN
– Men fremtiden for Dansk Formands 
Forening er meget afhængig af medlem-

merne. Vi skal være flere medlemmer, 
eller vi skal i det mindste bevare vores 
medlemstal. Vi arbejder stenhårdt på 
den problematik, og bestyrelsen i DFF 
har en bunden opgave fremadrettet. Jeg 
tænker ligeledes meget på, om vi stadig 
kan rekruttere medlemmer til bestyrel-
serne rundt om. Som det tegner lige nu, 
ser det ikke godt ud. Jeg er overbevist 
om at det bliver et stort samtaleemne på 
generalforsamlingen her i oktober.
– Med hensyn til ledelsen i DFF, 
arbejder vi hen imod at DFF på sigt får 
en politisk leder, der bliver lønnet eller 
købt fri til opgaven. Vi skal samtidig 
have en faglig person tilknyttet 
gennem vores fælles sekretariat. 
Det bliver noget af det, som jeg som 
forbundsformand også vil arbejde med 
i den næste tid, inden jeg stopper i 
DFF, kunne Kim Bøje Madsen fortælle. 
Han beroligede dog samtidig forsam-
lingen med, at han ikke har planer om 
at stoppe foreløbig.

Jeg har haft usædvanligt 
travlt med kommunale 
lønaftaler i 2020 og ind 
i 2021, og det er fortsat 
hen over sommeren. 
Jeg har og er stadig 
involveret i rigtig mange 
forhandlinger, og jeg 
vil mene, at vi nærmer 
os flere end 100 
lønaftaler de seneste 
8-10 måneder. Men 
det er dejligt, at vores 
medlemmer bliver 
tilgodeset i mange 
kommuner.
KIM BØJE MADSEN
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LARS HOLDER SKANSEN
Afdelingsformanden på Lolland-Falster lover oven 
i købet at hjælpe Bornholm i en periode

AF NIELS HENRIKSEN

Lars E. Hansen er en trofast mand. Ikke nok med at han på 
det udsatte afdelingsmøde på The Cottage i Nysted kunne 
modtage fortjent hæder for 25 års medlemskab af Dansk 
Formands Forening, så lovede han desuden at holde skansen 
indtil sin pension, som tidligst sker i 2025. Endelig sendte han 
en hilsen til DFFs medlemmer på Bornholm, som formentlig 
må indse, at det kan blive mere end svært at få valgt en ny 
afdelingsformand efter Bjarne Andersen, der har valgt at gå 
på pension. Her tilbyder Lars E. Hansen at række bornhol-
merne en hjælpende hånd i en periode.

I sin beretning glædede Lars E. Hansen sig over, de 
store anlægsprojekter med Storstrømsbroen og Femern-
forbindelsen kaster aktivitet af sig på Sydhavsøerne.

– Nu kan man jo sige, at broen stort set kun beskæftiger 
italienere, men der er faktisk et afledt jobeventyr i gang 
omkring Vordingborg. Tager vi tunnelen, er det ren succes.
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Alle de forberedende arbejder er gået til danske entre-
prenører og rigtig mange fra Lolland Falster. Desuden ser 
vi, at Lolland–Falster er støvsuget for maskinførere og 
anlægspersonale. Hvad pokker sker der, når vi skal i gang 
med at støbe?

GÅR ALT FOR LANGSOMT
– Der kommer til at mangle 5000 mand. I forhold til 
tunnelen er det meget positivt, at man formentlig vil bevare 
fabrikken, som så kan være leverandør til fremtidige pro-
jekter. Derimod går det alt for langsomt på Storstrømmen. 
Nu har man udskudt færdiggørelsen to gange, inden man 
for alvor er kommet ud i vandet. Man har alle mulige 
undskyldninger, corona m.v., men det er vel ikke mere, 
end man kan forvente, når to af tre firmaer fra Italien er ude 
efter at være på kant med loven. De har nu mere end 200 
sager med Arbejdstilsynet og flere politianmeldelser. Det er 
simpelthen ikke godt nok, fastslog afdelingsformanden bl.a. 
i sin beretning.

FAGLIGE SAGER
Lars E. Hansen har personligt været involveret i et par faglige 
sager i afdelingen.

– I forbindelse med vagtordning i en kommune, deltog 
jeg i et møde hvor en telefonordning skulle aftales. Jeg sagde 
til kommunen at vi jo havde en udmærket aftale, nemlig 
holddriftsaftalen, men det havde kommunen ikke råd til. 
Kommunen forklarede så, at det handlede om telefonpas-
ning, og at medarbejderen stor set ikke skulle gøre noget. Jeg 
bad kommunen om at fremsende oplæg til nye aftaler. Der 
var ikke to af de oplæg, de kom med, som der var ens tillæg 
for, og samtidig havde de fjernet andre tillæg. Resultatet var, 
at en af formændene ville få 216 kr. mere om måneden for 
at have vagt hver fjerde uge. Vi gjorde indsigelser, og siden 
har kommunen hverken svaret på opkald eller mails. Jeg 
har overgivet sagen til vores faglig konsulent i sekretariatet, 
men hun har heller ikke meget held med sig. Og her er vi så 

to år senere. Jeg mangler ord for den opførsel, kommunen 
her bruger. I nabokommunen har man foretaget omstruk-
tureringer, så vores tre formænd her lige pludselig har fået 
personaleansvar med 40–50 mand til to af dem og lidt færre 
til den sidste. Det skal koste et eller andet. 50 gange admini-
stration og mus-samtaler giver en anselig arbejdsbyrde. Midt i 
det hele går chefen på pension, så han vil ikke forhandle. Den 
konstituerede chef vil vente, til ny chef er tiltrådt, så her er vi 
6-7 måneder bagud. Men der svarer man da i det mindste på 
forespørgsler. Ja der er travlhed i de to kommuner, det håber 
jeg da, fordi hvis de bare ignorerer os, så er det virkeligt 
problematisk, fastslog Lars E. Hansen.
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UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ
ARKIL SØGER FORMÆND

Poul Erik Krøll fra Nykøbing 
Falster er den første 60 års 
jubilar i Dansk Formands 
Forenings 122 år lange historie

AF NIELS HENRIKSEN

Mange af Dansk Formands Forenings 
nuværende medlemmer var ikke 
engang født, da Poul Erik Krøll blev 
meldt ind i fagforeningen den 1. 
oktober 1961. Forleden blev han som 
den første nogen sinde hædret for hele 
60 års medlemskab af formandsfor-
eningen. En præstation, som den nu 
95-årige tidligere formand ikke engang 
selv var opmærksom på.

– Jeg så det i Formandsbladet, 
griner Poul Erik Krøll, der forlod 
arbejdsmarkedet for 25 år siden, men 
som stadig er en særdeles aktiv og frisk 

60 ÅR SOM MEDLEM AF DFF
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mand. Han passer sin egen kolonihave, 
går bl.a. til bowling og kører i egen bil 
på besøg hos venner og bekendte.

Poul Erik Krøll er født og opvokset i 
Horbelev på Falster. Han er oprindeligt 
udlært tømrer, og efter nogle år som 
svend, fik han foden under egen 
høvlebænk. 

I 1949 blev Poul Erik gift med Lisi. 
Parret blev boede i Horbelev indtil 
1973, hvor Poul Erik Krøll selv byggede 
hus i Nykøbing Falster.

– Ja, det var det første hus. Jeg 
byggede siden et mere. Og tre både, 
smiler han.

Parret fik to børn. En søn, der i 
dag er 71 år og bor i Australien, og en 
datter, der er 68 år, og bor i Schweiz.

ET GODT TILBUD
Da han havde været selvstændig i 
syv år, fik han et tilbud, som han ikke 
kunne sige nej til.

– Entreprenørvirksomheden Schmidt 
& Madsen i Nykøbing havde hidtil 
købt tømrerarbejde ude i byen, så jeg 
blev igennem en ven tilbudt ansvaret 
med at bygge en tømrerafdeling op. 
Det første, jeg skulle gøre, var at 
ansætte 15 tømrere, husker Poul Erik 
Krøll, der siden var med til at sætte 
aftryk på store, markante byggeriet i 
området. Blandt andet fabrikker for 
Atlas og Nobel, en svømmehal og 
adskillige store boligbyggerier, som var 
virksomhedens speciale.

Opgaverne hos Schmidt & Madsen 
voksede, og på et tidspunkt havde Poul 
Erik Krøll 45 tømrere i sin afdeling.

MED I DFF
Da Poul Erik Krøll blev ansat hos 
Schmidt & Madsen meldte han sig 
straks ind i Dansk Formands Forening. 
Dengang i Københavns Afdeling, fordi 
der på det tidspunkt endnu ikke var 

oprettet en afdeling på Lolland-Falster. 
Det blev der ganske få år senere, 
og her var Poul Erik Krøll med til at 
afsætte et positivt aftryk. Han var 
således medlem af bestyrelsen ad flere 
omgange, og for ham har det været 
helt naturligt at bibeholde tilknytnin-
gen til fagforeningen. Han deltager 
da også, så vidt det er muligt, stadig i 
afdelingens udflugter.

KØBTE KOLONIHAVE
Efter pensionen brugte Lisi og Poul Erik 
Krøll blandt andet tid på at rejse.

– Vi har rejst jorden rundt, og 
blandt andet holdt vi jul og nytår på det 
samme hotel på Grand Canaria i 25 år 
i træk. Desuden har jeg besøgt vores 
søn to gange i Australien.

Da hustruen døde i 2012, blev 
huset på mere end 200 kvm for stort, 
og Poul Erik Krøll flyttede i almen bolig 
i nærheden. Her bor han også i dag.

– Men jeg savnede nu alligevel 
haven, og da jeg tilfældigt så, at der var 
en kolonihave til salg, slog jeg omgåen-
de til. Jeg passer selv min kolonihave, 
selv om jeg ganske vist har fået hjælp 
til at slå græsset, smiler han. 

Næsten undskyldende, for alder er 
for ham kun et tal. Kørekortet er netop 
blevet fornyet, og computeren, som for 
mange på hans alder er et mysterium, 
bliver brugt så tit, at han allerede med 
egne ord har slidt to op.

Poul Erik Krøll blev meldt ind i Dansk 

Formands Forening den 1. oktober 1961.

Poul Erik Krøll gratuleres med det udsædvanlige jubilæum af afdelingsformand i Lolland-Falsters 

Afdeling, Lars E. Hansen.
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rende, når branchen har rygende travlt, og der har været 
usikkerhed om corona-situationen.

Sådan siger Have & Landskabs bestyrelsesformand og 
adjungeret professor ved Københavns Universitet, Palle 
Kristoffersen oven på tre dages messe i Slagelse.

– På en udstilling med faglige aktiviteter, kurser og 248 
udstillere kan ingen nå at se det hele. Men det springer 
i øjnene, hvor sindssygt hurtigt hele konverteringen til 
el-redskaber og -maskiner går. Det rykker, og det rykker 

Have & Landskab 2021 blev en pæn succes uden 
rekorder i hverken besøgende eller udstillere – 
corona lægger stadig en dæmper på manges lyst til 
at deltage i større arrangementer

AF NIELS HENRIKSEN

– Jeg synes virkelig, at stemningen i år har været fantastisk. 
Og at vi runder 10.000 besøgende, er mildest talt impone-

FLERE END 10.000 
MØDTES I SLAGELSE

11DANSK FORMANDS FORENING | SEPTEMBER 2021

DANSK FORMANDS FORENING | HAVE & LANDSKAB 2021



12 DANSK FORMANDS FORENING | SEPTEMBER 2021

DANSK FORMANDS FORENING | HAVE & LANDSKAB 2021



Jeg synes virkelig, at stemningen i år har 
været fantastisk. Og at vi runder 10.000 
besøgende, er mildest talt imponerende, 
når branchen har rygende travlt, og 
der har været usikkerhed om corona-
situationen.

PALLE KRISTOFFERSEN

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

Vælg hellere et af de verdenskendte maskinmærker fra Scantruck. Kom på den sikre side 
med vores pålidelige maskiner, der år efter år bidrager positivt til bundlinjen i din virksomhed. 
For maskinerne er ikke blot bygget til at blive brugt, men er også sat i verden for at skabe 
vækst, fremdrift og lønsomhed i din virksomhed

www.scantruck.dk

VEJEN TIL VÆKST
Kontakt os og lad os 

regne lidt på det …

hurtigere, end vi havde drømt om. Se bare på vinderen 
af Maskinleverandørernes Innovationspris, som er en 
fuldelektrisk redskabsbærer, der kan køre hele dagen. Eller 
konceptet Nem Hæk, som gør det muligt at plante færdige 
hække hurtigt uden nævneværdige løft, mens fagligheden 
stadig er på plads. Eller se på antallet af hedvandsanlæg 
til ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Til HL19 var der 
måske fem. I år er der 25 at vælge imellem, så der sker 
virkelig noget. Og så er udstillingen blevet mere sammen-
hængende og helstøbt, synes Palle Kristoffersen.

ELMASKINERNE VANDT
Det blev ganske rigtigt igen elmaskinerne, som løb med 
topplaceringerne, da vinderne af Maskinleverandørernes 
Innovationspris blev afsløret på Maskintorvet på Have & 
Landskab. I kategorien ”Øvrigt materiel” var det den fuldelek-
triske redskabsbærer AllTrec 8015F fra NOMACO Danmark 
A/S, der løb med førstepladsen, mens GMR maskiner A/S 
fik guldet i kategorien ”Småmaskiner” med den elektriske 
løvsuger STAMA MK10.

Der var bogstaveligt talt kamp til stregen, da vinderne 
af både DM for anlægsgartnerelever og DM for brolægger-
elev blev afgjort på Have & Landskab. Anlægsgartnerele-
verne Lasse Kjeldstrøm og Steffen Ryberg fra Kold College 
i Odense dog kalde sig Danmarksmestre, og det samme 
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er tilfældet for brolæggereleverne Rasmus Nørgaard 
Andersen og Theis Lauersen fra Learnmark Horsens. 
Men der var brug for målfoto for at finde sejrherrerne, 
fortæller uddannelseskonsulent John Hvass fra Byggeriets 
Uddannelser, der både var med i dommerkomitéen for 
brolæggerkonkurrencen og med i den praktiske afvikling 
over de tre udstillingsdage.

FAGLIGT FORUM
Biodiversitet var et af de store temaer på årets Have & 
Landskab. Grønne fagfolk har pludselig fået ansvaret for 
mere bynatur, vilde enge i boligselskaberne og meget mere 
biodiversitet. Men hvordan skaber man som anlægsgartner, 
driftschef eller landskabsarkitekt bedre vilkår for biodiversite-
ten i en hverdag, hvor tingene går hurtigt og tit er tilrettelagt 

Dansk Formands Forening (DFF) var naturligvis igen i år repræsenteret med en stand på Have & Landskab. Standen var bemandet med forbundsfor-

mand Kim Bøje Madsen (tv) og viceforbundsformand. Lars E. Hansen.
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VI BYGGER FREMTIDENS VEJE

www.colas.dk

colas.dk

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

Bliv formand i Colas!

#CARE

#SHARE

#DARE

efter metoder, som blev opfundet længe før, vi havde hørt 
om biodiversitet.

Svaret fik de på Have & Landskab 2021, hvor både 
driftsfolk og planlæggere blev meget klogere på de store, 
praktiske testarealer, hvor et væld af udstillere med de nyeste 
produkter og metoder lagde op til oplæg på Fagligt Forum. 
Ikke mindst ”Natur i boligområderne, der blev afviklet alle 
tre udstillingsdage med både driftsfolk og planlæggere på 
talerstolen, var en succes.

Torsdag og fredag handlede det på Fagligt Forum om kurset 
”Planter og biodiversitet (insekter)”, hvor plantekonsulent 
hos HortiAdvice Julie Schou Christiansen gav en konkret 
opsummering af den videnskabelige litteratur om planter og 
biodiversitet.

DFF PÅ HAVE & LANDSKAB
Dansk Formands Forening (DFF) var naturligvis igen i 
år repræsenteret med en stand på Have & Landskab. 

På Have & Landskab kommer vi i direkte 
kontakt med mange af vores formænd, 
som besøger udstillingen. Vores stand 
er placeret nogle få meter fra den 
ene af indgangene, så vi har en super 
eksponering og kommer i kontakt med 
rigtig mange medlemmer og mange, 
som gerne vil høre mere om Dansk 
Formands Forening.

KIM BØJE MADSEN, FORBUNDSFORMAND
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DFF er en af de få fagforeninger med overenskomst på 
formandsområdet og har overenskomst med Dansk 
Byggeri, Asfaltindustriens arbejdsgivere, Dansk Industri, 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Dansk 
Formands Forening organiserer en bred vifte af ledere 
som gartnerformænd, team- og holdledere i kommunerne, 
projektledere i kommunerne, assistenter og mestre, 
driftschefer, driftsledere og assistenter i forsyningerne samt 
en række formænd og mellemledere indenfor bygge og 
anlæg samt asfaltindustrien.

– På Have & Landskab kommer vi i direkte kontakt med 
mange af vores formænd, som besøger udstillingen. Vores 
stand er placeret nogle få meter fra den ene af indgange-
ne, så vi har en super eksponering og kommer i kontakt 
med rigtig mange medlemmer og mange, som gerne vil 
høre mere om Dansk Formands Forening, siger forbunds-
formand Kim Bøje Madsen, der bemandede standen 
sammen med viceforbundsformand. Lars E. Hansen.

Forbundsformand Kim Bøje Madsen i snak med direktør og medindehaver af Asp Produktudvikling på Have & Landskab.
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Knusning • Sortering • Pumper • Støvbekæmpelse • Sliddele
Følg os på de sociale medier, 
hvor vi løbende opdaterer
produkter og cases.

Lille virksomhed i Aars i Nordjylland leverer ergonomisk løftegrej til 
en perlerække af danske virksomheder

AF NIELS HENRIKSEN

På Tolstrup Byvej nummer 7 i udkan-
ten af Aars i Nordjylland ligger virk-
somheden Asp Produktudvikling. Sæt 
farten ned og kig godt efter, for det er 
let at komme til at køre forbi. Her er 
nemlig ingen prangende pyloner eller 
flag. Her er heller ingen flotte admini-
strationsbygninger eller direktørstore 
Mercedes-biler på parkeringspladsen. 
Hos Asp Produktudvikling er det 
de unikke produkter, som svejses 
sammen inde på smedeværkstedet, 
der tæller.

Asp Produktudvikling blev etable-
ret af Vagn Asp i 1994, og baggrunden 
var egentlig ganske logisk og lige til. 
Han var nemlig selv ansat i en entre-
prenørvirksomhed og havde på egen 
krop mærket, hvor tungt og slidsomt, 
det var, når tunge belægningsfliser og 
sten skulle pilles op med en greb og 
de bare nævner. Efter en lang arbejds-
dag var der ikke meget krudt tilbage i 
kroppen, og tanken om, at det samme 

ARBEJDSMILJØET 
FÅR ET LØFT HOS ASP 
PRODUKT UDVIKLING

TEMA | SIKKERHED & TRANSPORT
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skulle gentages næste dag, var næsten 
ikke til at bære.

VAKUUM OG HYDRAULIK
”Det må kunne gøres mere 
hensigtsmæssigt”, tænke Vagn Asp 
og begyndte at trylle på værkstedet, 
hvor det lykkedes ham at få vakuum 
og hydraulik til at spille sammen, 
så det med vakuum blev muligt at 
løfte endog ganske tunge emner 
uden brug af rå muskelkraft. I dag, 
næsten 30 år senere, er der solgt flere 
end 600 vakuumløftere, og enhver 
entreprenørvirksomhed, anlægsgart-
nerfirma eller kommunal materielgård 
med respekt for sig selv og tanke på 
medarbejdernes helbred har mindst ét 
eksemplar.

– Vores vakuumløfter er kompatibel 
med alle gængse gravemaskiner og 
monteres ganske simpelt uden brug af 
værktøj. Herefter udnytter vi gravema-

skinens kræfter, og suget er så kraftigt, 
at vi kan løfte ét kilo pr. kvadratcen-
timeter, i alt op til to tons. Vi har nu 
udviklet løsninger, så det er muligt at 
løfte flere eksempelvis fortovsfliser ad 
gangen, fortæller Simon Sørensen. 

Han er direktør og medejer af Asp 
Produktudvikling. Igennem et glidende 
generationsskifte overdrager Vagn Asp 
gradvist mere og mere af sit livsværk til 
næste generation, og i dag ejer Simon 
Sørensen 80 procent af virksomheden.

Vi beskæftiger i øjeblikket seks medarbejdere på det 
relativt lille værksted, hvor der bliver tænkt store tanker 
og kreative løsninger. Ambitionen er helt klart, at vi 
gerne må eksportere flere produkter, men omvendt har 
jeg heller ikke noget ønske om, at vi skal vokse så meget, 
at jeg skal bruge min tid på kontoret. Jeg vil aller helst 
gå ude på værkstedet og være en del af produktionen 
og produktudviklingen sammen med Vagn Asp, som 
heldigvis stadig er en del af staben.

SIMON SØRENSEN
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HURTIGT, 
PRAKTISK  
OG SIKKERT
Du kan blive siddende i kabinen, 
når du til- og frakobler din EC206 
tiltrotator eller redskaber, med vores 
automatiske S40 hurtigskift.

EC206 tiltrotator som vist er til 4-6 ton 
gravemaskiner, med det automatiske 
S40 hurtigskift, kan du til- og frakoble 
olie, el og centralsmørring, uden at 
forlade kabinen.

Vi ses derude!

www.engcon.com

LETTE KRANER
Den nærmest ikoniske vakuumløfter 
er stadig Asp Produktudviklings 
signatur-produkt og kendt af de fleste 
i blandt andet entreprenørbranchen. 

Desuden har virksomheden også flere 
lette kraner på hylderne. De fås i flere 
versioner og kan løfte op til 400 kg. 
Kranen klikkes smart på en monteret 
bundplade på en ladbil, en trailer eller 

en kassevogn. Den er sammenklap-
pelig og kan let afmonteres. Kranen 
vejer bare omkring 30 kg og er derfor 
let at håndtere uden brug af værktøj. 
Kranerne kan leveres i specielle højder 
og længder og kan fås med eksempel-
vis elektrisk udskud.

KUNDESPECIFIKT
– Vi har selvfølgelig en række stan-
dardprodukter, som vi har produceret 
i mange år, og som vi er kendt for, 
men mange de produkter, vi sender 
ud af porten, er skabt sammen med 
kunderne og ud fra deres helt speci-
fikke behov og ønsker. Vi er en relativt 
lille virksomhed, så vi kan hurtigt 
omstille os, og så har vi en helt unik 
kompetence og erfaring med at udvikle 
og producere ergonomisk løftegrej. 
Det er en af vore helt store styrker, 
understreger Simon Sørensen.

BLIK FOR UDLANDET
Kunderne er for størstedelen danske, 

TEMA | SIKKERHED & TRANSPORT
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men Simon Sørensen har også rettet 
blikket mod udlandet og markeder 
uden for Danmarks grænser. Asp 
Produktudvikling sælger allerede en 
del produkter til Grønland, og en spæd 
eksport til både Norge og Holland er 
også allerede i sin vorden. Ønsket er at 
etablere sig med agenturer i landene 
tæt på Danmark og lade et korps af 
kørende sælgere gøre produkterne 
kendt.

– Vi beskæftiger i øjeblikket seks 
medarbejdere på det relativt lille værk-
sted, hvor der bliver tænkt store tanker 
og kreative løsninger. Ambitionen er 
helt klart, at vi gerne må eksportere 
flere produkter, men omvendt har jeg 
heller ikke noget ønske om, at vi skal 
vokse så meget, at jeg skal bruge min 
tid på kontoret. Jeg vil aller helst gå 
ude på værkstedet og være en del af 
produktionen og produktudviklingen 
sammen med Vagn Asp, som heldigvis 
stadig er en del af staben, smiler Simon 
Sørensen, der dog som regel selv tager 
sig af den vigtige instruktion i brugen 
af produkterne.

PRODUKTER
Foruden vakuumløftere og lette kraner 
producerer Asp Produktudvikling 
også en ny let vakuumsuger til mindre 
fliser, en vinduesløfter, en sandaf-
retter som monteres på alle typer 
gravemaskiner, en håndhydraulisk 
kran, en skilteklods tang, en mekanisk 
dækselløfter, en løftevogn til dæksler, 
en hydraulisk kant-klo, blok- og 
lecaløftere til minigravere, granit 

kantstens vender og en pollygrab til 
at håndtere natursten, der kan være 
vanskelige at håndtere manuelt. Noget 
af det nyeste er en opfindelse, der 
gør det muligt med et spil at læsse og 
losse tunge stilladselementer af og på 
en trailer og derved spare en masse 
tunge løft.

Asp Produktudvikling har netop 
deltaget i Have & Landskab i Slagelse 
og E & H Messen i Herning.
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Slut med at slæbe på betonrør og -slanger – 
danske Concrete Elephant skal gøre det langt 
mindre nedslidende at udlægge beton i Europa

AF NIELS HENRIKSEN

Opfindelsen er i virkeligheden lige så enkel, som den er genial. 
Udviklet på fundamentet af allerede kendt teknik og modifi-
ceret til en helt ny branche båret af egne erfaringer fra bygge-

pladser over hele landet. Concrete Elephant er en fjernstyret 
udlægger af beton, der overtager det mest slidsomme arbejde 
på byggepladsen og frigør medarbejderne til andre opgaver. 

Da den danske chauffør Mogens Bode Jensen blev 
betonpumpechauffør i 2006, var han solgt. Arbejdet med 
beton blev hans passion, men samtidig kunne han mærke på 
egen krop og konstatere hos dem, der også dagligt bakser 
med de tunge rør og slanger, at deres helbred langsomt men 
sikkert blev slidt ned.

ELEFANTEN
      TAGER DET
  HÅRDE SLID
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Da Mogens Bode Jensen selv fik problemer med at løfte 
børnebørnene, kontaktede han i 2015 Fasterholt Maskinfa-
brik. På hans ture i det danske landskab havde han nemlig 
set maskinfabrikkens vandingsmaskiner og tænkte, at den 
samme teknik måske også kunne bruges på byggepladsen til 
at lægge beton ud med. Teknikken skulle efter Mogens Bode 
Jensens mening basalt være den samme som til vandings-
maskiner men tilføjet en fjernbetjening med et joystick, så 
udlæggeren kunne styres af en enkelt mand – uden at det er 
nødvendigt at andre har fat i slangen.

FRA SNAKE TIL ELEPHANT
I 2017 kom første generation, den såkaldte Concrete Snake, 
ud på byggepladserne, hvor den blev brugt til at støbe gulve, 
kanaler, opfylde fundablokvægge, støbe i etagebyggeri, 
i kældre, rundt om hjørner m.m. Concrete Snake var en 
hybridversion med el- og benzinmotor, og projektlederne, 
byggepladslederne og betonfolkene glædede sig over en 
maskine, der overtog byggebranchens mest nedslidende 
arbejdsopgaver.

Ansporet af den positive modtagelse dannede Fasterholt 
Maskinfabrik selskabet FM Construction ApS med fokus på 
byggebranchen, samtidig med at udviklingen af maskinen 
fortsatte. Tidligere i år er anden generation så på banen 
og med nyt navn. Concrete Snake er blevet til Concrete 
Elephant og kører nu udelukkende på el. 

Mens Fasterholt Maskinfabrik står for produktionen af 
maskinen, står konsulentvirksomheden Vesu sammen med 
en række samarbejdspartnere for resten. Det vil bl.a. sige 
markedsanalyser, udrulning af forretningsmodel, udvikling af 
digital platform m.m.

ANALYSEARBEJDE
– I vores analysearbejde vedrørende Concrete Elephant er 
vi ikke overraskende kommet frem til, at der skal være et 
vist befolkningsunderlag og dermed basis for at igangsætte 
større byggeprojekter for at kunne beskæftige en Concrete 
Elephant. I Danmark vil det i første omgang sige København.

– Analysearbejdet betyder, at vi har identificeret 55 byer 
fordelt på 13 markeder rundt om i Europa, hvor vi forventer, 

at der er basis for at placere et antal Concrete Elephants, og 
vi planlægger som noget af det første at indtage Tyskland i 
løbet af dette efterår.

LEJE
– Concrete Elephant er ikke til salg men udlejes udelukken-
de. Vi udlejer maskinen med chauffør via vores bookingside. 
Korteste lejeperiode er en dag. Der kan også indgås en 
3-årig lejeaftale, hvor kunden selv kører maskinen. Vi ønsker 
ikke at sælge maskinen, fordi vi risikerer, at den havner hos 
kopifabrikanter, understreger Karsten Pedersen.

MILJØGEVINST
– Concrete Elephant er en gevinst for både miljø og 
arbejdsmiljø. Den helt umiddelbare gevinst er, at den med 
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Foto: LM BYG A/S byggeplads - Kaktustårnene

sin 30 meter lange slange erstatter hårdt fysisk arbejde hos 
typisk tre medarbejdere. Concrete Elephant betjenes af én 
medarbejder udstyret med et joystick. Maskinen kører rundt, 
også på rionet, og lægger betonen ud. Efterfølgende skal 
den blot rengøres med vand. Den arbejder uden problemer 
hele dagen og er lige så effektiv kl. 7 om morgenen som kl. 
16 om eftermiddagen.

– Endelig betyder el-driften, at maskinen på et fuldt 
opladet batteri kan køre i 10 timer. El-driften betyder også, at 

maskinen kan benyttes til projekter indendøre, og projekter 
i miljøer, hvor bygherre forlanger at der anvendes maskiner, 
der hverken lugter eller larmer. Særligt i byer med stor 
befolkningstæthed påkræves dette oftere og oftere. 

– Vi er selvfølgelig opmærksom på, at nogen frygter, at 
Concrete Elephant vil ”stjæle” deres arbejde. Det kan jeg 
godt forstå, men dels er det værd at tænke på, at maskinen 
tager det hårde slid, der ellers truer med at slide medarbej-
dere op før tid, og dels giver det medarbejderne mulighed 
for at påtage sig andre og nye opgaver indenfor bygge og 
anlæg, som der i øjeblikket er masser af i en branche, der 
kører i overhalingsbanen, siger han.

Concrete Elephant er ikke til salg 
men udlejes udelukkende. Vi udlejer 
maskinen med chauffør via vores 
bookingside. Korteste lejeperiode er 
en dag. Der kan også indgås en 3-årig 
lejeaftale, hvor kunden selv kører 
maskinen. Vi ønsker ikke at sælge 
maskinen, fordi vi risikerer, at den 
havner hos kopifabrikanter.

KARSTEN PEDERSEN
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SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Jette Sterndorff-Jessen

 Tlf. +45 7610 1147
 jsj@rosendahls.dk
 www.rosendahls-mediaservice.dk

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

BMS - BEDST I HØJDEN 
- BILLIGST I LÆNGDEN

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

INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 9. OKTOBER 2021 KL. 10.00 
KONFERENCECENTER HUSET I MIDDELFART
HINDSGAVL ALLÉ 2
5500 MIDDELFART
Velkomst ved Forbundsformanden.
Indlæg ved Community Relations Manager Jesper Bille, ansat ved Femern Belt.

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens planer for det kommende år, herunder budget for året 2022.
3. Indkomne emner fra afdelingerne. 
4. Spørgsmål fra mødets deltagere.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående år.
6. Forslag til fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år, fra bestyrelsen.
7. Fremtiden for foreningen, herunder medlemstal.
8. Oplæg til dato for næste generalforsamling i 2022. (30.april)
9. Oplæg til datoer for afdelingsmøder i 2022 fra afdelingerne.
10. Eventuelt.

Af hensyn til kokken vil vi gerne vide, om du spiser frokost med os.

Tilmelding: Tlf. 3296 5622 eller mail: dff@danskformand.dk

DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT
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Hurtig hjælp 
hvis du bliver 

sygemeldt
Med et PFA EarlyCare forløb får du 

gode muligheder for at komme godt 

tilbage på jobbet.

Læs mere på pfa.dk/earlycare 

eller ring til PFA på 70 12 50 00

PFA_EarlyCare_2021_210x297mm.indd   1PFA_EarlyCare_2021_210x297mm.indd   1 14.04.2021   13.0514.04.2021   13.05



KOM MED NORDJYLLANDS AFDELING 
UD OG SE RENSEANLÆG ØST
FREDAG DEN 15. OKTOBER 2021 KL. 12.30-15.00 
Besøg og rundvisning for medlemmer med ledsager.

Dagens program:
Vi mødes på Renseanlæg Øst
  Rørdalsvej 200 • 9220 Aalborg Øst 
  p-pladsen.

Kl. 12.30 Husk at vi bliver afhentet på p-pladsen.
Kl. 12.30-13.30 Frokost i kantinen.
Kl. 13.30-14.00 Film og en fortælling om anlægget.
Kl. 14.00-15.00 Guidet rundvisning, derefter afslutning.

OBS! Vi overholder naturligvis alle gældende restriktioner omkring coronaen.

Arrangementet er gratis. Max deltager antal: 35 personer.

Tilmelding senest den 5. oktober 2021 til
Jens Melgaard tlf. 2338 9902 eller mail: melgaard@waoomail.dk

DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT
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MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
60  04.10. Steen Nielsen, Havremarken 48, 9690 Fjerritslev
60 12.11. Henrik Michael Pedersen, Kildevangen 11, Kaas, 9490 Pandrup
65 18.09. Ole Nielsen, Kingosvej 37, 9490  Pandrup
65 27.09. Jan Pedersen, Borgergade 7, Biersted, 9440 Aabybro
65 24.11. Torben Erik Jellesen, Skovhusevej 32, 9574 Bælum
65 27.11. Elo Mølgaard, Lunden 28, 9230 Svenstrup J
70 22.09. Christian Toft Nielsen, Hvedemarken 14, 9670 Løgstør
80 20.10. Ejnar Aage Nielsen, Ådalen 21, 9700 Brønderslev
85 02.10. Bent Feder Jensen, Stærevej 2, 9270 Klarup

AFDELING ØSTJYLLAND   
60 03.12. Torben Gade Nielsen, Nyvangsvej 150, 1., 8920 Randers NV
40 28.10. Morten Behrens Mikkelsen, Rønvangen 148, 8382 Hinnerup
65 14.10. Lars Knudsen, Niels Bohrsvej 15, 8920 Randers NV
65 24.10. Hans Jørgen Knudsen, Fridasminde 20, 8960 Randers SØ
80 21.11. Ejner Grønhøj, Slåenvænget 9, 8660 Skanderborg
85 01.10. Bent Andersen, Ellebrinken 18 C, 8520 Lystrup
95 18.10. Ejvind Thomsen Dalskov, Digtervænget 8 F, 9550 Mariager

AFDELING MIDT-VEST   
60 27.09. Michael Andreasen, Stentofterne 229, 7600 Struer
70 25.09. Kristian F. Boller, Møllestien 2, 7850 Stoholm Jyll
70 04.11. Søren Laursen, Jelsvej 4, 8600 Silkeborg

AFDELING SYD   
50 08.11. Michael Poulsen, Nyvangen 5, Søvind, 8700 Horsens
60 05.09. Flemming Gert Johansen, Nyborgvej 21, 5853 Ørbæk
60 06.09. Egon Johansen, Høllevang 99, 6520 Toftlund
60 03.12. Otto Verner Pedersen, Sundkobbel 14, Alnor, 6300 Gråsten
65 04.09. Jens Erik Nielsen, Engvangen 16, 7200 Grindsted
65 04.09. Jens Preben Andersen, Oskar Hansens Vænge 12, 7080 Børkop
65 19.09. Knud Kruse, Glentevej 29, 7200 Grindsted
65 29.09. Knud-Erik Elnegaard, Strandengen 22, 5900 Rudkøbing
65 01.11. Jens Medum Jakobsen, Venusvænget 13, 6710 Esbjerg V
65 30.11. Ole Skovgård Larsen, Viernevej 33, 5471 Søndersø
70 07.11. Erik Birger Rasmussen, Majdal 26, 2770 Kastrup
65 08.11. Flemming Chr. L. Andersen, Dragebakken 28, 5250 Odense SV
80 17.09. Mogens Arne Lyng, Skibhusvej 68, 02 0212, 5000 Odense C
80 19.11. Flemming Elkjær Rahlff, Bellisvej 12, 5400 Bogense

AFDELING SJÆLLAND   
50 04.09. Michael Andersen, Hundestedgårdsvej 14, 3390 Hundested
60 30.09. Henrik Malmros, Ellebjergvej 26, 2.th., 2450 København SV
60 09.09. Johnny Villadsen, Solbakkevej 6, 4700 Næstved
60 29.09. Sten Gordon Larsen, Stærgårdsparken 82, 4550 Asnæs
40 05.11. Jacob Sandbech Nielsen, Søparken 55, 4200 Slagelse
65 18.10. Torben Ejler Mikkelsen, Kongstedvej 44, 4293 Dianalund
65 21.11. Peter Petersen, Mosevej 21, 4261 Dalmose
70 09.11. Christian Lund, Kilevangen 5, 4622 Havdrup
75 12.09. Eggert B Christensen, Kornvænget 13, 4673 Rødvig Stevns
75 13.09. Bjarne Odgaard Jakobsen, Sallingvej 61, 1.tv., 2720 Vanløse
75 24.09. Bjarne Henrichsen, Pakhusstræde 4, st.th., 4300 Holbæk
75 12.10. Olaf Peter Stark, Harløsevej 164, 3400 Hillerød
75 20.12. Niels Erik Troest, Åvej 1, Lov, 4700 Næstved

LOLLAND- OG ØERNE   
65 04.09. Arne Graae Jensen, Ertebøllevej 7, 4840 Nørre Alslev

TEMA I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 5-2021 valgt temaet: 
Vandbygning & Kloak
 
Vi sætter fokus på disse meget spændende emner for 
vores medlemmer.

Vi vil sætte fokus på mulighederne indenfor vandbygning 
og kloak og interviewe aktører indenfor branchen.

Vi har endvidere en biltest i næste udgave af Formands-
bladet.

Kontakt Rosendahls Mediaservice, 
konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147.

Deadline er den 1. november 2021.

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
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
Martin Ragborg Olesen 30.08.2021 Nordjylland
Martin Jagert Langfrits 08.07.2021 Syd
Tom Jensen 06.07.2021 Sjælland
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FÅ DIN ANNONCE MED I 

DEN DIREKTE VEJ TIL DIN MÅLGRUPPE

Oddesundvej 1  ·  6715 Esbjerg N
mediaservice@rosendahls.dk

www.rosendahls-mediaservice.dk

KONTAKT ROSENDAHLS MEDIASERVICE:
konsulent Jette Sterndorff-Jessen

jsj@rosendahls.dk · tlf. +45 7610 1147

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 114. ÅRGANG • NR. 2 • MAJ 2021

22

44 1313
1010 1818

BYGMA GØR DET
LETTERE AT VÆRE BÆREDYGTIG

GSV SKRUER OP
FOR STRØMMEN

BRUGTE RUDER
FÅR NYT LIV VEJLEDNING OM

CIRKULÆR ØKONOMI

TEMA NR. 2•2021

G
R

Ø
N

 O
M

STILLING & BÆREDYGTI
G

H
E

D

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 114. ÅRGANG • NR. 3 • JUNI 2021

33

66 1818
1212 2020

ROBOTTERNE
ER PÅ VEJ SKUM OG VAND 

SLÅR UKRUDTET IHJEL

8 MÆRKER 
UNDER SAMME TAG

FINSK MUSKELKRAFT
 KNUSER DET MESTE

TEMA NR. 3•2021

M
A

SKINER & GRØNNE OMRÅD
ER

FORMANDSBLADET
er medlemsbladet for

Dansk Formands Forenings medlemmer,
der er ansat i den kommunale og private sektor:

BYGGERI, VEJ, ANLÆG,BYGGERI, VEJ, ANLÆG,
GRØNNE OMRÅDER OG VEDLIGEHOLD.GRØNNE OMRÅDER OG VEDLIGEHOLD.

           
Artiklerne afspejler formændenes og driftsledernes

dagligdag, og forsøger at være på pletten,
når der sker noget nyt i branchen.

Der bringes aktuelle reportager fra hele Danmark
– lige fra store byggerier, kloak situationen, spændene messer 

med maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen m.m.

M
ag
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in
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st 
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