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GENERALFORSAMLINGEN 
GIK SOM PLANLAGT
Dansk Formands Forenings Generalforsamling blev holdt i Middelfart. Det var en 
generalforsamling, der forgik i en positiv stemning, og der var en god dialog. 
Vi kunne dog godt have ønsket, at nogle flere medlemmer bakkede op om forenin-
gen. Regnskabet for 2020 blev godkendt. Se reportage fra generalforsamlingen her 
i bladet.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er faldet yderligere. DFF har på nuværende 
tidspunkt 5 ledige, hvilket er et meget lavt antal. Men vi kan også se, at der i øjeblik-
ket bliver annonceret meget efter dygtige formænd rundt om i landet.

Vi er derfor i dialog med vores A-kasse med henblik på, hvordan vi kan få løst udfor-
dringen med at få flere medlemmer.

DFF har endnu i skrivende stund ikke modtaget de færdige overenskomster efter OK 
21. Men så snart de er i hus, lægger vi dem ud til medlemmerne på hjemmesiden.

I januar 2022 begynder vi med de nye afdelingsmøder i DFF. Datoerne kan ses an-
detsteds i Formandsbladet eller på hjemmesiden.

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

Generalforsamlingen 2022, hvor alle medlemmer er velkommen, finder sted den
30. april i Middelfart. Se annoncen i 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
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.
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NYT FRA FORENINGEN

DAGSORDEN:
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden.
2. Faglige forhold.
3. Organisatoriske forhold
4. Driftsforhold.
5. Øvrige forhold
6. Eventuelt

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 
Fredag den 8. oktober 2021 
Huset i Middelfart

Formanden bød velkommen. 
Der var afbud fra Bjarne Andersen.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelses-
mødet den 23. april 2021. Referatet betragtes som god-
kendt.

2.0 FAGLIGE SAGER 
2.1
Der kommer stadig mange lønaftaler ind til underskrift. Kim 
har indledt forhandlinger i Kolding, Struer og Varde kommu-
ner og er påbegyndt forhandlinger i Brønderslev Kommune. 
Joy og Lars forhandler i øjeblikket med en kommune om 
løn og vagttillæg. Kommunen har desværre været særdeles 
træg at få i tale. Vi har for øjeblikket rigtig mange lønsager og 
lønaftaler, som vi tager løbende.

DFF har haft en mindre sag med et medlem omkring en bo-
nusaftale. Kim fremlagde forløbet, som blev taget til efterret-
ning.

DFF har modtaget en ansøgning om at modtage et tilskud til 
at festligholde 50 års jubilæumsdagen for Bornholms Afde-
ling. Bestyrelsen gav tilsagn om et mindre tilskud til festen. 
Der er pt 24 medlemmer på Bornholm.

Bestyrelsen lod det fremsendte forslag fra Afdeling Syd gå 
videre til generalforsamlingen.

Der var tilmeldt 24 medlemmer til det kommunale kursus, 
men der indløb desværre 3 afbud, så det blev ved de 21 
medlemmer, som gennemførte kurset i Odense.

Kim gav et kort referat fra de tre afdelingsmøder, der har væ-
ret holdt. Det var fra Lolland Falsters Afdeling og Bornholms 
Afdeling, hvor Lars Erik Hansen midlertidigt har overtaget 
formandsposten, da man håber at finde en ny formand i 
afdelingen. Der var ligeledes afdelingsmøde i Nordjyllands 
Afdeling, hvor man fik valgt et nyt bestyrelsesmedlem efter 
Simon Pedersen, der ikke ønskede genvalg. Stor tak til Simon 
for indsatsen.

3.0
Der er ikke sket meget i Forhandlings Fællesskabet siden 
sidst. OK forhandlingerne er blevet evalueret.

3.1
Lars, der deltager i Lederforum, har deltaget i virtuelle 
møder. Han kunne fortælle, at Lederne stadig var meget på 
dagsorden, men at de ikke er så aggressive mere, som de har 
været.

Der er kommet en rapport, som meget skræmmende viser, at 
næsten 50 pct. af arbejdstagerne enten ikke er organiseret, 
eller også er de tilknyttet en gul fagforening.

3.2
Der har stadig ingen møder været i FR på grund af coronakri-
sen. Men nu er der endelig aftalt møde den 9. november hos 
maskinmestrene.

3.3
Vores arbejdsløshed er faldet igen. Der er fem ledige med-
lemmer, eller ca. 0,5 pct. Ny ledighedsliste er udsendt. Det er 
et udmærket lavt tal. Der er stadig efterspørgsel på formænd 
i branchen.

Kim er inviteret til dialogmøde den 4. november inde hos 
AKA.
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Hos Peab Asfalt søger vi altid dygtige formænd. 
Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere eller se vores ledige stilliger på peabasfalt.dkpeabasfalt.dk

Peab asfalt a/s er en del af den svenske Peab-koncern og varetager alle oPgaver inden for Produktion og udlægning af asfalt, 
vedligeholdelse af veje samt sPecialoPgaver med blandt andet broer og industrigulve. 
i danmark beskæftiger vi 300 medarbejdere, fordelt På asfaltører, vejformænd, fabriksansatte, entrePriseledere, kontoransatte og meget andet. 

Tlf. 87 22 15 00
info@peabasfalt.dk

3.4
Budgettet for DFF til og med september måned 2021 blev 
udleveret og gennemgået. Budgettet viste et mindre over-
skud for perioden, og blev taget til efterretning.

Budget for 2022 var tilsendt og blev kort gennemgået. Alle 
i bestyrelsen var enige om at afvente godkendelse til næste 
møde den 11. december, da vi så kender fakta lidt bedre 
omkring medlemstallene.

4.1
Næste blad nr. 4 2021 er udsendt med temaet: Sikkerhed og 
transport.

Budgettet for Formandsbladet 2021 holder desværre ikke 
helt. Coronaen har sat sit aftryk på annonceindtægterne, 
men vi er dog meget tæt på.

Til blad nr. 5 2021 har vi temaet vandbygning og kloak.

Et nyt tiltag er, at vi har fået lov at prøvekøre den nye ISUZU 
D-MAX. Niels Henriksen er tidligere motorjournalist, så det 
kender han en del til.

4.2
Lars administrerer hjemmesiden og følger op på det, der 
tilgår os. Vi lægger alt aktuelt ind og vil selvfølgelig appellere 
til, at alle følger med.

Vi havde en mindre dialog om layout på hjemmesiden.
Dette vil vi se nærmere på til næste år.

5.1
Afdelingsmøder blev aftalt på generalforsamlingen, men er 
lagt i dette referat også.

• Sjællands afdeling den 29. januar.
• Lolland-Falsters afdeling den 5. februar.
• Bornholms afdeling den 19. februar.
• Midt-Vest afdeling den 5. marts (med weekendophold)
• Østjyllands afdeling den 12. marts.
• Nordjyllands afdeling den 19. marts.
• Afdeling Syd den 26. marts.

5.2 
GENERALFORSAMLING I DFF
Vores generalforsamling for 2022 blev senere aftalt til den 
30. april 2022.

Efter mødet blev der lavet en ny aftale med Huset i Middel-
fart. Til næste møde skal der findes en indlægsholder til ge-
neralforsamlingen 2022. Alle blev bedt om at gå i tænkeboks.

5.3
Næste møde: 11. december 2021 kl. 15.00 Best Western i 
Fredericia.

5.4
Eventuelt: Ingen kommentarer.

 

Referent Kim Bøje Madsen
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Projektet til mere end 60 mia. kr. omfatter også 
jernbaneforbindelse med dobbeltspor til Ringsted 
og opgradering af 101 broer på trækningen

AF NIELS HENRIKSEN

Da Øresundsbroen stod færdig i 1990, lød regningen på 14,8 
mia kroner, svarende til 27,7 mia. i 2019-priser. Da Store-
bæltsbroen blev tilgængelig for biler og tog, stod der 26,44 

mia. kr. nederst på regningen, svarende til 38,1 mia. kr. i 
2019-priser. Med et samlet anlægsbudget på godt og vel 60 
mia. kr. er Femern-forbindelsen således uden sammenligning 
Danmarkshistoriens suverænt største anlægsprojekt nogen-
sinde.

– Men Femern-forbindelsen er meget mere end en tun-
nel. Projektet omfatter nemlig også en opgraderet to-sporet 
jernbaneforbindelse på godt 130 km til Ringsted, hvor der 
skal køre eldrevne tog med en hastighed på op mod 200 kmt. 

Simpson er en af de kæmpe gravemaskiner, der i øjeblikket arbejder 

på at grave i havbunden. Maskinen, der har 8000 hk, bruger 18.000 

liter dieselolie på en arbejdsdag, og i skovlen kan der være 3.400 

kubikmeter opgravet materiale.

FEMERN
– MEGET MERE END EN TUNNEL
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Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening

God jul & godt nytår

Derfor skal strækningens 101 jernbanebroer også opgrade-
res ved at gøre dem højere og bredere, forklarede Jesper 
Bille fra Sund & Bælt på generalforsamlingen, hvor han for-
talte den spændende historie om den gigantiske forbindelse 
mellem Danmark og Tyskland.

TO MOTORVEJSRØR OG TO JERNBANERØR
Femern-tunnelen bliver 18 kilometer lang med to motorvejs-
rør og to jernbanerør placeret i 30-40 meters dybde under 
vandet, og den bliver dermed verdens længste sænketun-
nel. Der skal udgraves materiale i havbunden svarende til 
rumfanget af syv egyptiske Keops-pyramider for at få plads til 
tunnelen. Og der er plads til 10 tennisbaner oven på bare ét 
enkelt af elementerne, som hver især vejer cirka 73.500 ton – 
omtrent det samme som 4.500 fyldte bybusser.

Det vil tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse 
Femern Bælt, og prisen for at køre strækningen i egen bil vil 

Billedet giver et godt indtryk af det kæmpe kompleks som er og skal etableres, for at vi kan få en tunnelforbindelse til Tyskland.

Jesper Bille fra Femern A/S fortalte den spændende historie om Fe-

mernforbindelse.
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blive knap 500 kr. Tunnelen ventes at stå færdig hen mod 
juletid i 2029, og herefter er det forventningen, at den skal 
kunne holde i 120 år.

89 TUNNELELEMENTER
– Tunnellen kommer til at bestå af 89 elementer, som støbes 
i fem produktionshaller fra 2023 til 2026, og det første prø-
veelement bliver støbt allerede i år. 79 af elementerne er 217 
meter lange, 42 meter brede og 9 meter høje. De 10 øvrige 
er såkaldte specialelementer med en kælder til teknisk udstyr. 
De er 39 meter lange, 45 meter brede og 13 meter høje. Tun-
nellens elementer støbes i beton og stål på land, hvorefter de 
løbende transporteres ud på Femern Bælt og sænkes ned i en 
udgravet rende i havbunden, hvor de kobles sammen ét efter 
ét og dækkes til, forklarede Jesper Bille og tilføjede, at om-
kring 3.000 arbejdere vil være beskæftiget med byggeriet. 
Mange af dem flytter til området fra udlandet. Derfor indgår 
opførelse af en international skole med plads til 90 elever 
også i projektet, som også forventes at blive arbejdsplads for 
omkring 500 lærlinge.

– Lige nu arbejdes der på at anlægge arbejdshavn, og her 
har det hollandske entreprenørkonsortium FBC en flåde på 
52 både til at arbejde på vandet. Landområdet, der er inddra-
get til arbejdet er hele syv kilometer langt.

GIGANTISK PROJEKT
Anlægget af Femern-forbindelsen og de forberedende 
arbejder er på alle måder et gigantisk projekt, og til de indre 

diger går der 200 mio. tons sten, som i al væsentlighed 
hentes i Norge.

I dag tager turen fra København til Hamburg næsten fem 
timer. Med tunnellen kan turen gøres på den halve tid, og 
det bliver således muligt at nå cirka 10 mio. mennesker på 
under tre timer.

– I projektet går også en større landopfyldning, så Lolland 
bliver faktisk hele 340 ha større, smiler Jesper Bille.

Forbundsformand Kim Bøje Madsen fra DFF kunne 
oplyse, at fagforeningen forventer at arrangere et større 
besøg på området på et senere tidspunkt. Arrangementet 
vil være et tilbud til samtlige medlemmer af DFF, og der 
forventes at blive busopsamling forskellige steder i landet.

Arbejdet med arbejdshavnen er allerede langt.

Femern-forbindelsen er meget mere end 
en tunnel. Projektet omfatter nemlig 
også en opgraderet to-sporet jernbane-
forbindelse på godt 130 km til Ringsted, 
hvor der skal køre eldrevne tog med en 
hastighed på op mod 200 kmt.
JESPER BILLE, FEMERN A/S
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UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ
ARKIL SØGER FORMÆND

Ny struktur for fagforeningen 
blev et centralt emne på 
generalforsamlingen

AF NIELS HENRIKSEN

– Jeg bliver 65 år næste gang, og hå-
ber da, at jeg kan bruges mindst et par 
år endnu. Men det bestemmer DFF 
selvfølgelig. Jeg håber derfor, at vi i 
den kommende periode kan finde ud 
af, hvordan vi skal fordele det faglige 
spektrum, som jeg synes er det mest 
vigtige. Som det er nu, så har jeg jo 

begge kasketter på, både det faglige 
og det politiske.

Sådan sagde forbundsformand 
Kim Bøje Madsen blandt andet i sin 
beretning på generalforsamlingen i 
Middelfart, hvor han skitserede, hvor-
dan han deler det faglige arbejde med 
Joy Andersen på fællessekretariatet i 
Solrød Strand.

– Vi supporterer hinanden, og vi 
prøver så vidt muligt at fordele opga-
verne, så jeg tager det jyske, og Joy 
tager øerne, og jeg synes, at det fun-
gerer fint. For hvis vi ikke servicerer 

vores medlemmer, så får vi ikke nye, 
og vi beholder ikke dem, vi har. Det 
synes jeg er vigtigt at understrege.

DEN POLITISKE KASKET
– Dernæst må vi se, om vi kan finde en 
person i vores medlemskreds der kun-
ne tænke sig at tage den politiske ka-
sket på. Eventuelt med frikøb i et antal 
timer. Det kunne være en løsning. Jeg 
forestiller mig en person, som har inte-
ressen, og som jeg selvfølgelig gerne 
vil hjælpe godt på vej. Jeg tænker her 
specielt på OK 24 i det offentlige, som 

DFFS FREMTID 
TRÆNGER SIG PÅ
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kommer forår 2024 med forberedelser 
i 2023. Alternativt kan vi ansætte en 
person i fællessekretariatet. Det kunne 
også være en løsning, påpegede for-
bundsformanden.

Og konstateringen af at timeglasset 
er vendt, og sandet dermed er på vej 
til at løbe ud, blev et varmt emne på 
generalforsamlingen.

– Det haster, og vi har ikke ret man-
ge bolde at spille med, fastslog Jens 
Melgaard, afdelingsformand i Nordjyl-
lands Afdeling.

Han blev bakket op af afdelingsfor-
mand i Midt-Vest Afdeling Vagn Nor-
dentoft, der understregede, at det er 
på tide at få en kandidat kørt i stilling.

SKAL TEGNE DFF
– Det er vigtigt, at vi kan finde en 
person, som kan tegne DFF overfor 
medlemmerne og vores samarbejds-
partnere, og det vil være rigtigt godt, 
hvis vi kan finde den pågældende 
inden generalforsamlingen den 30. 
april 2022. Kandidaten kan jo eventuelt 

Afdelingsformand i Østjyllands Afdeling, Leo 

Kristoffersen, påpegede, at det er vigtigt at tale 

om en fremtidig løsning lokalt og måske finde 

et lokalt emne til at afløse forbundsformanden.

I ER DE BEDSTE

AMBASSADØRER
 
– Vores medlemstal er stadig for nedadgående, og det må og skal vi have 
stoppet. Jeg må bare sige, at jeg ikke lige ved, hvordan vi griber det an. Jeg 
synes efterhånden, jeg har prøvet en del. Men ingen tvivl om, at et af hoved-
problemerne er, at for få kender vores lille dejlige forening. Det er her I alle 
kommer ind i billedet.

Jeg har sagt det mange gange før, men siger det gerne igen: I er de bedste 
ambassadører ude i det ganske land. Så husk at prikke kollegaen på skulderen 
og gør ham opmærksom på, hvad det betyder at stå i den rigtige forening 
og hvad det kan koste at stå i den forkerte fagforening, opfordrede Kim Bøje 
Madsen og gav et konkret eksempel på, hvilken betydning det har ikke at stå i 
den fagforening, der har overenskomst på området.

– Vi har netop haft en ny sag med en medarbejder fra et entreprenørfirma, 
som meldte sig ud af DFF for et års tid siden. Han er nu blevet sagt op, og han 
mistede dermed en godtgørelse svarende til tre måneders løn. Han kunne 
ikke påberåbe sig vores overenskomst.

Kim Bøje Madsen tog hul på en debat om 

Dansk Formands Forenings fremtid og slog 

til lyd for, at den faglige og den politiske 

del måske kan splittes op og varetages af to 

personer.

komme med på vores bestyrelsesmø-
der for at snuse til opgaven, tilføjede 
Kim Bøje Madsen.

Men en kandidat står ikke umiddel-
bart lige for, selv om flere i bestyrelsen 
har luftet tanken overfor potentielle 
kandidater. Derfor påpegede afde-
lingsformand i Afdeling ØST, Leo Kri-
stoffersen, også nødvendigheden af, at 
de enkelte lokale afdelingsformænd og 
deres bestyrelsesmedlemmer snakker 
om og med emner lokalt.

Viceforbundsformand Lars E. Han-
sen, afdelingsformand i Lolland-Falster 
Afdeling, trak en ældre traver frem af 

Afdelingsformændene Vagn Nordentoft (tv) 

fra Midt-Vest Afdeling og Jens Nordentoft fra 

Nordjyllands Afdeling var enige om, at det 

haster med at gå i gang med arbejdet med at 

finde en fremtidig løsning.

Viceforbundsformand og afdelingsformand i 

Lolland-Falsters Afdeling, Lars E. Hansen, var 

generalforsamlingens dirigent, og han påpe-

gede, at en løsning på DFFs fremtid kunne 

være at fusionere med et andet forbund.

stalden, da han sagde, at et alternativ 
kan være at fusionere med en anden 
fagforening.

Indtil videre arbejdes der på de 
indre linjer for at finde en løsning, 
men akkurat som forbundsformandens 
biologiske ur tikker, så kommer frem-
tiden for DFF også tættere på hver 
eneste dag.
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overenskomstens grundløn forhøjet fra 
2.950 kr. årligt til 4.525 kr. årligt i 2000 
niveau (omregnet 544,00 kr.) Gælden-
de fra 1. april 2022.

På driftslederoverenskomsten 
bliver pensionen hævet med 0,66 pct., 
således den kommer over de 20 pct., 
nærmere 20,02 pct.

Ligeledes bliver aftalen om arbejds-
tid, forskudt tid, holddrift og rådig-
hedsvagt forhøjet med 0,5 pct., der 
udmøntes i henhold til de andre aftaler.

GENERELLE LØNSTIGNINGER:
Pr. 1. april 2021 ydes en generel løn-
forhøjelse på 1,00 pct.

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel 
lønforhøjelse på 1,01 pct.

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel 
lønforhøjelse på 1,90 pct.

Pr. 1. april 2023 ydes en generel 
lønforhøjelse på 0,30 pct.

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel 
lønforhøjelse på 0,81 pct.

Fællessekretariatet er kommet 
godt i gang. På trods af en 
hård start med coronaen og 
deraf mange dage hjemme ved 
skærmen, så synes jeg, at vi på 
trods er kommet godt fra land.

Joy Andersen, som er vores faglige 
konsulent, har haft de fleste sager her 
på Sjælland og Lolland Falster, og hun 
gør det rigtigt godt. Anette Sommur, 
som er vores sekretær, fører vores 
bogholderi med økonomi og medlems-
system. Vi har haft lidt udfordringer 
med det nye medlemssystem, herun-
der vores budgetføring, men vi har ef-
terhånden fundet melodien. Vi har nu 
fået nyt medlemssystem samt fået nyt 
telefonisystem, som vi er meget glade 
for. Vi håber, at medlemmerne er det 
samme. Vi holder møde i Fællessekre-
tariatet efter behov med HI og DOBL, 
hvor vi vender de aktuelle sager.

I Forhandlingskartellet, hvor vi sid-
der mange små organisationer, har vi 
et godt samarbejde. Nu er dagligdagen 
ved at vende tilbage, så vi kan få taget 
fat på et firma, som ellers aldrig tidli-
gere har været interesseret i at arbejde 
sammen med os.

Derimod har vi i Fællesrepræsenta-
tionen ikke holdt møder i 2020 og indtil 
nu heller ikke i 2021. Der har ikke væ-
ret nogen form for dialog, desværre.

Vi prøver at få ny kursusaktivitet op 
at stå med en underviser, der blandt 

Faglig konsulent Joy Andersen (tv) og 

sekretær Anette Sommur var med til DFFs 

generalforsamling for første gang.

Næste års generalforsamling bliver 
afviklet lørdag den 30. april. Stedet er 
endnu ikke besluttet. Desuden blev 
datoer for afdelingsmøderne i 2022 
meldt officielt ud på generalforsamlin-
gen og ser sådan ud:

• Sjælland den 29. januar
• Lolland-Falster den 5. februar
• Bornholm den 19. februar

• Midt-Vest den 5. marts 
– med weekendophold.

• Østjyllands den 12. marts
• Nordjylland den 19. marts.
• Syd den 26. marts.

Steder og tidspunkter vil blive 
annonceret i Formandsbladet og på 
www.danskformand.dk

GENERALFORSAMLING OG AFDELINGSMØDER

andet hjælper Arkil A/S med at uddan-
ne formænd. Vi vil gerne have arbejds-
giverne med i projektet, men coronaen 
har sat en bremse for videre tiltag lige 
nu, men vi prøver igen med et forløb 
med en dags kurser.

Vi har dog stadig vores kommunale 
kursus i uge 41, som fortsat er godt 
besøgt.

DFF kunne notere et underskud på 
regnskabet 87.622 kr. Underskuddet 
er primært begrundet i nedgang i med-
lemstallet. Budgettet for 2022 opererer 
ligeledes med et mindre underskud 
på 48.000 kr. Underskuddet medfører 
dog ikke stigning i kontingentet.

Overenskomstforhandlingerne blev 
afsluttet med et overraskende godt 
resultat, ikke mindst i betragtning af, 
at KL havde meldt ud, at det skulle 
forhandles som en vedligeholdelses 
overenskomst med en bestemt ramme. 
Vi fik forhandlet en samlet ramme på 
5,94 pct.

Her går de 0,5 pct. til organisations-
forhandlinger. Her bliver Formands-

KORT FRA BERETNINGEN

Bestyrelsesmedlemmerne i Lolland-Falsters 

Afdeling Niels Ottosen (tv) og Per Dvinge er 

trofaste deltagere, når DFF inviterer.

Kasserer Knud Egeskov og afdelingsformand 

Palle Brodersen, Afdeling Syd.
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BLADET TIL DEBAT
Både på afdelingsmødet i Nordjyllands Afdeling og på generalforsamlingen var Formandsbladet til 
debat. Eller rettere, økonomien var til debat, og her blev der spekuleret i, om det kunne være en idé 
at droppe den trykte udgave og alene sende en digital udgave af bladet på gaden.

Kim Bøje Madsen stillede følgende 
regnestykke op:

– Besparelsen til udsendelse af ca. 
1.500 blade med postvæsnet er ca. 
17.000 kr. pr udgivelse, det vil sige 
ca. 68.000 kr. for fremsendelse om 
året. Dernæst er der trykning af 
bladet. Der betaler vi ca. 6.100 kr. pr. 
blad for opsætning, som vi skal gøres 
under alle omstændigheder.

Trykning udgør ca. 20.000 kr. pr. 
blad inkl. miljøafgifter m.m., i alt ca. 
100.000 kr. pr år. Det giver en samlet 
besparelse på 160.000 kr. om året. 
Vores annonceindtægt har vi skaleret 
til 300.000 kr. på årsbasis. Men hvad 
gør vores annoncører, hvis vi ikke 
udsender et fysisk blad? Og vi skal 
huske, at vi jo ikke har mailadresserne 
på de firmaer og andre, der modtager 
bladet.

Ligesom bladet ligger rigtig man-
ge steder i virksomhederne i recep-
tionen og loungeområder til læsning 
for gæster.

DFF FIK NYT ÆRESMEDLEM
Bestyrelsen i Afdeling SYD 
havde til generalforsamlingen 
foreslået at udnævne 
afdelingens konstituerede 
formand, Palle Brodersen, til 
æresmedlem.

Det var et forslag, som deltagerne i 
generalforsamlingen kun kunne bakke 
op om i stor enighed.

– Palle har ydet en kæmpe indsats for 
Dansk Formands Forening i rigtig man-
ge år, konstaterede Kim Bøje Madsen.

Palle Brodersen, der er udlært 
murer og i mange år har været formand 
i forskellige firmaer, blev den 19. januar 
1999 valgt til formandsposten i davæ-
rende Vejle-Kolding Afdeling. Han sad 
på formandsposten i 10 år til stor gavn 
for Dansk Formands Forening. I Afde-
ling SYD trådte Palle Brodersen til, da 
afdelingen ikke umiddelbart var i stand 

til at finde en ny afdelingsformand efter 
Otto Pedersen.

DFF har nu fire æresmedlemmer. 
De øvrige er de to tidligere afdelings-
formænd i den gamle Syd- og Vestsjæl-
lands Afdeling, Gunner Pedersen og 
Niels Troest, og den tidligere afdelings-
formand i den gamle Vejle-Kolding 
Afdeling, Johannes Damgaard.

Forbundsformand Kim Bøje Madsen (th) byder Palle Brodersen velkommen som nyt æres-

medlem i DFF.

Til stede ved generalforsamlingen var også to 

af Dansk Formands Forenings øvrige æres-

medlemmer. Til venstre Niels Troest og til højre 

Gunner Pedersen. I midten nuværende afde-

lingsformand i Sjællands Afdeling Keld Dahl.
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Afdelingsmødet var pænt besøgt, og en ny, ung 
formand kom med i bestyrelsen

AF NIELS HENRIKSEN

Nordjyllands Afdeling er en af bare tre, som har valgt at af-
vikle afdelingsmødet i 2021. Selv om det er med et halvt års 
forsinkelse i forhold til det traditionelle tidspunkt om foråret. 
Men tidspunktet betyder åbenbart ikke det store i forhold til 
lysten for at møde op, for fremmødet var ganske fint den-

ne lørdag formiddag på Biersted Kro, hvor medlemmerne 
sluttede med kroens berømte stegt flæsk med persillesovs. 
Ad libitum.

Afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin 9. beretning 
og kunne konstatere, at afdelingen sidste seneste afdelings-
møde for to år siden har mistet en del medlemmer, især 
pensionistmedlemmer som benyttede en fejl hos PBS til at 
melde sig ud af fagforeningen. Jens Melgaard kunne fortælle, 
at afdelingen har 132 aktive medlemmer, fem er på efterløn, 
og 44 er pensionister.

FORMANDSBLADET 
TIL DEBAT I NORDJYLLAND

Afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin niende beretning.
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ØKONOMIEN FYLDER EN DEL
Som afdelingsformand er Jens Melgaard også medlem af 
Dansk Formands Forenings bestyrelse og har som sådan del-
taget i årets bestyrelsesmødet på kontoret i Solrød Strand.

– Samarbejdet i fællessekretariatet er kommet langsomt 
i gang på grund af corona. Vores forbundsformand Kim 
Bøje Madsen har arbejdet hjemmefra, men nu er der blevet 
åbnet op, og det fungerer fint. Økonomien fylder en del, 
og vi er blevet presset på økonomien, fordi vi mister mange 

Forbundsformand Kim Bøje Madsen er medlem i Nordjyllands Afdeling 

og aflagde den landspolitiske beretning.

JUBILARER 2020 & 2021
I 2020 og 2021 havde følgende jubilæum 
som medlem af DFF:
2020: 25 år 
 Peter Pedersen Bach
 Ib Pedersen
 Robert Jensen
 Finn E. Bennedbænk-Jensen
 Jens Hyldgaard Pedersen
 40 år 
 Ove Peder Nielsen
 Helge Frimodt Petersen
 Poul Thirup Nielsen
 50 år 
 Ejnar Aage Nielsen

2021: 25 år 
 Helle Aarup Lyngby
 Lene Møller Buus
 Ole Henning Pedersen
 Bjarne Vinther Strauss
 Tommy Jensen
 Henrik C. Frederiksen

medlemmer hvert år. Vi har også et blad, som koster en del. 
Kan vi blive ved med at have råd til det i dets nuværende 
form? Bladet koster 1/6 af vores samlede budget, og jo færre 
medlemmer, vi bliver, jo sværere bliver det at tegne annon-
cer, som er med til at finansiere bladet. Skal bladet i stedet 
udsendes digitalt? De fleste medlemmer har jo mail. Det 
kunne jeg godt tænke mig at høre jeres holdning til, sagde 
Jens Melgaard bl.a. i sin beretning.

Kim gør et rigtigt godt stykke arbejde 
ved at deltage i mæglingsmøder og 
tale medlemmernes sag. Disse sager 
viser, hvor vigtigt, det er at være rigtigt 
organiseret, for det enkelte medlem ville 
ikke kunne føre sagerne til ende uden 
hjælp til rådgivning og økonomisk hjælp 
til advokater.

JENS MELGAARD, AFDELINGSFORMAND
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Afdelingens næstformand og afdelingsmødet dirigent Tho-
mas Højriis Gaarde var på linje med sin formand og spurgte 
forbundsformanden, om DFF har overvejet udgive For-
mandsbladet alene elektronisk for at spare penge.

Kim Bøje Madsens holdning er, at Formandsbladet er 
Dansk Formands Forenings ansigt udadtil. Bladet bliver rost i 
høje toner og ligger fremme i reception og opholdsområder 
hos rigtig mange entreprenørvirksomheder, kommuner og 
andre samarbejdspartnere. Det vil ikke være muligt med en 
elektronisk udgave. På DFFs generalforsamling ridsede han i 
øvrigt udgifterne til bladet op – se andet sted i denne udgave 
af Formandsbladet. 

Jens Melgaard roste i øvrigt forbundsformandens store 
arbejde med at servicere medlemmerne og stille op, når der 
er brug for sparring og hjælp til forhandlinger.

VIGTIGT AT VÆRE RIGTIGT ORGANISERET
– Kim gør et rigtigt godt stykke arbejde ved at deltage i mæg-
lingsmøder og tale medlemmernes sag. Disse sager viser, 
hvor vigtigt, det er at være rigtigt organiseret, for det enkelte 
medlem ville ikke kunne føre sagerne til ende uden hjælp til 
rådgivning og økonomisk hjælp til advokater, påpegede Jens 
Melgaard i sin beretning, hvor han også ridsede op, hvad 
der har rørt sig på landsplan, lige som han fortalte om de to 

Bestyrelsesmedlem gennem de seneste 12 år, Simon Pedersen (tv), ønskede ikke genvalg. V ed sidne af ham afdelingens næsteformand og mødets 

dirigent, Thomas Højriis Gaarde.

Samarbejdet i fællessekretariatet er 
kommet langsomt i gang på grund af 
corona. Vores forbundsformand Kim 
Bøje Madsen har arbejdet hjemmefra, 
men nu er der blevet åbnet op, og det 
fungerer fint.
JENS MELGAARD, AFDELINGSFORMAND

ture, som afdelingen havde inviteret til til Vildmose Centret 
og på Fur for at se det lokale bryghus. Turen dette efterår gik 
til Renseanlæg Øst i Aalborg, hvorfra der er reportage andet 
steds i bladet.

Efter 12 år som medlem af bestyrelsen havde afdelingens 
sekretær Simon Pedersen meddelt, at han ikke ønskede gen-
valg. I hans sted blev Jacob Mosen Sørensen valgt. Han er 33 
år og formand hos Aalborg Kommune.
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MOBA DANMARK
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV    
Salg: +45 70 26 96 91 
Service: +45 70 26 96 92
moba.dk

MOBA maskinstyring holder dig  
på sporet med løsninger i 3D.  

Alle med fri fjernsupport og 3 års garanti.  
Se dem på moba.dk

MOBA maskinstyring holder dig  
på sporet med løsninger i 3D.  

Alle med fri fjernsupport og 3 års garanti.  
Se dem på moba.dk

Deltagerne blev introduceret til 
værktøjer til at få et team til at 
fungere, og hvad lederens rolle 
er i processen

AF NIELS HENRIKSEN

Vi ved alle, hvad et team er. Et hold. 
Og det er også rigtigt, men i virkelig-
heden er de fire bogstaver en sam-
mentrækning af Together Everyone 
Achieves More – altså, at sammen 
opnår vi – og den enkelte – mere.

Og netop den proces mod at få hol-
det, teamet, til sammen at nå mere, var 
en vigtig del af dagsordenen på dette 

KOMMUNALT KURSUS 
MED FOKUS PÅ HOLDETS SUCCES
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års kommunale kursus, der blev afvik-
let på Frederik VI’s Hotel i Odense.

FEM FASER
Sammen med med-underviser Iben 

Bjerring havde kursusleder Michael 
Groser identificeret fem faser, som 
– hvis de opnås hver for sig - tilsam-
men vil bevirke, at holdet får succes. 
Omvendt, påpegede de, hvis ikke hver 

af faserne er opnået med succes, så 
hopper kæden af, og så når holdet ikke 
resultatet. Ingen af faserne kan være 
bare kortvarigt ude af drift, uden at 
hele processen går i stå eller kører på 
vågeblus. Altså, hvis bare én af faserne 
afspores, vil det være potentielt dræ-
bende for holdets samlede succes.

Vejen mod succes havde Iben Bjer-
ring og Michael Groser delt op i fem 
faser, nemlig:

1. Opbygning af tillid
2. Konflikt-villighed
3. Engagement og opbakning
4. Effektiv feedback-kultur og
5. Fokus på resultater.

TILID
Manglende tillid blandt teamets 
medlemmer er skæbnesvangert for 
ethvert team, hvor medlemmerne er 
gensidigt afhængige af hinanden, og 

Iben Bjerring var ny underviser på det kommunale kursus.
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GREVE  JENS M. RASMUSSEN  TLF.  2372 7069
HORSENS  JON BOI PEDERSEN  TLF.  4033 8227
MAIL  GRUNDVAND@ARKIL.DK

SOM SPECIALISTER PÅ OMRÅDET TILBYDER VI  ALLE FORMER FOR 
OVERPUMPNING OG GRUNDVANDSSÆNKNING I  HELE DANMARK. 

ARKIL.DK/GRUNDVANDSSÆNKNING

VI SIKRER EN TØR UDGRAVNING

som har behov for, eller ønske om, 
at arbejde effektivt sammen. Spørgs-
målet er så. hvordan man opbygger 
tilliden. Et af værktøjerne, lød svaret, 
kan være brugen af personligheds- og 
adfærdsprofiler, og da begge undervi-
sere er eksperter i Enneagrammet, lå 
det naturligvis lige for at pege netop på 
den løsning. En løsning, som de fleste 
af deltagerne kender indgående, fordi 

Og således – som en kæde med bare ét ødelagt led 
– forringes team-samarbejdet, hvis blot en enkelt 
funktionsfejl får lov at trives.

IBEN BJERRING OG MICHAEL GROSER
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Enneagrammet i mange år har været en 
del af undervisningen på det kommu-
nale kursus.

Teams, hvor medlemmerne mang-
ler tillid til hinanden, er ude af stand 
til at indgå i en ufiltreret og engageret 
debat om idéer, og mangel på sund 
konflikt er et problem, fordi det dels 
lægger op til, at lederens medarbejde-
re skal løse de konflikter, der opstår, 
dels vil manglende engagement og 
opbakning, for hvis medlemmerne 
på holdet ikke giver udtryk for deres 
meninger, binder de sig sjældent, hvis 
overhovedet, til holdets afgørelser, 
selv om de måske foregiver at være 
enige på møderne.

FEEDBACK
Manglende eller dårlig feedback er en 
af de væsentligste grunde til dårlig eller 
mangelfuld performance. Nogen er 
bange for at såre andre eller selv blive 
forlegne, pinlige eller kede af det. An-
dre ved ikke, hvordan de skal aflevere 
deres feedback, men manglende fe-
edback vil frarøve holdets muligheder 
for at gøre hinanden opmærksom på 
handlinger og adfærd, som modarbej-
dets holdets bedste.

Derfor er det væsentligt at få lagt 
en strategi for, hvordan feedback 
afleveres.

Endelig opstår manglende fokus 
på resultater, når holdets medlemmer 
sætter deres individuelle behov, som f. 
eks. egen karriereudvikling eller egen 
ros og anerkendelse, over holdets 
fælles mål.

– Og således – som en kæde 
med bare ét ødelagt led – forringes 
team-samarbejdet, hvis blot en enkelt 
funktionsfejl får lov at trives, lød det fra 
Iben Bjerring og Michael Groser.

Michael Groser kender alle på det kommunale kursus efter mange år som kursusleder.
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Rekordstor interesse for at 
deltage på kloak branchens fag- 
og indkøbsmesse i Fredericia til 
januar 

AF NIELS HENRIKSEN

Kloakmessen i Fredericia, som holdes 
hvert andet år, og som er kloakbran-
chens store fag- og indkøbsmesse, er 
en af de få events, som corona-pan-
demien ser ud til at gå ret sporløst 
henover. Seneste messe blev nemlig 
afviklet med succes i januar 2020, in-
den covid-19 ramte landet, og intet ser 
ud til at kunne spænde ben for næste 
messe den 27.-28. januar 2022.

– Udstillerne er i hvert fald klar til at 
komme og præsentere de nyeste pro-
dukter, løsninger og services til bran-
chen, for standsalget er gået forrygen-
de godt, konstaterer Lars Søndergaard, 
messechef i MESSE C Fredericia.

– Vi skød salget i gang i begyn-
delsen af maj, og med flere end 130 
udstillere kan vi notere rekordstor 
tilslutning. Derfor har vi også udvidet 
området fra 7000 til 8000 kvadratme-
ter, så Kloakmessen nu fylder to hele 
messehaller, fortæller han. 

GLÆDELIGT GENSYN 
Kloakmessen arrangeres i samarbejde 
med brancheorganisationen Danske 

Kloakmestre, som også glæder sig til 
den store messebegivenhed, under-
streger formand Mikael Skov.

– Jeg fornemmer, at der er man-
ge, som ser rigtig meget frem til at 
netværke igen. Til at gense kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere. 
Jeg tror, vi alle hungrer efter at komme 
ud og se hinanden i øjnene og få no-
get klog snak, siger Mikael Skov med 
et smil.

– Det er fantastisk, at branchen 
bakker så massivt op. Om vi kan mat-
che besøgstallet på cirka 3200 i 2020, 
må tiden vise, siger formanden, som 
håber, at messen kan være med at 
tiltrække flere unge til faget.

UDSTILLERE FLOKKES 
OM KLOAKMESSEN 2022
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Projekt til godt 60 mio. giver plads til 150 flere 
lystbåde og masser af ny aktivitet ved den idylliske 
havn ved Vendsyssels østkyst

AF NIELS HENRIKSEN

Mange kunne sikkert sagtens have en drøm til godt og 
vel 60 mio. kr. Men at få den opfyldt på under et år, er 
godt nok luksus. Ikke desto mindre er det, hvad borgerne 
i den østvendsysselske købstad Sæby får, når C. G. Jen-
sen vender snuden på entreprenørmaskinerne hjemad i 

C.G. JENSEN
UDVIDER
SÆBY HAVN
PÅ UNDER ET ÅR
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begyndelsen af december. Så er det 11 måneder siden, at 
Frederikshavns Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen, 
rent symbolsk satte skovlen fra en gravemaskine i jorden 
for at markere byggestart på udvidelse af den kommunale 
havn i Sæby. En mangeårig våd drøm er ved at blive til 
virkelighed.

PROJEKTET
Havneudvidelsen strækker sig ca. 390 m langs den eksiste-
rende kystlinje hvor der frembygges med ca. 170 m mod 
sydøst i forhold til den nuværende kystlinje. Den nuværende 
indsejling til Sæby Havn bevares og bruges som indsejling 
til de to nye bassiner. Mod syd kommer der en ny indsejling, 

Vi kender Sæby Havn fra tidligere 
projekter og har altid haft et godt 
samarbejde med havnens ledelse.
Nu glæder vi os at anlægge et nyt 
spændende projekt, der forhåbentlig 
vil skabe stor værdi i lokalområdet.
JØRN ASMUSSEN, DIREKTØR HOS C. G. JENSEN
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Danpipe udfører strømpeforinger over hele Danmark. 
Vi opererer med mobile enheder, som har udstyr til 
TV-inspektion og strømpeforing.

Vi har også vores egen cutter-bil, der kan klare  
næsten alle opgaver.

Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og vi anvender 
LED til udhærdning, som er en miljørigtig løsning,  
der altid sikrer en høj kvalitet.

• Danpipe er optaget i kontrolordningen for  
ledningsrenovering.

• Danpipe bruger kun folk med stor erfaring.
• Danpipe arbejder med fast prisliste til  

konkurrencedygtige priser.

SJÆLLAND / ØERNE
Helseholmsen 16-32
2650 Hvidovre
Tlf. 3016 4614
info@danpipe.dk

JYLLAND / FYN
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Tlf. 3016 4614
info@danpipe.dk

www.danpipe.dk

Tlf. 3288 4600

som skal bruges til de mindre både. I det nordre havnebassin 
bliver der 190 pladser til de større både. Samlet set vil Sæby 
Havns kapacitet komme op på omkring 430 bådpladser, når 
den nye råhavn står klar og broerne i den gamle havn er 
blevet renoveret.

Havneudvidelsen består i hovedtræk af en ca. 600 m 
lang ny ydermole/ydre stenkastning, to nye havnebassi-
ner, nye landarealer for bl.a. vinteropbevaringspladser for 
havnens fartøjer. Der etableres indre stenkastninger, faste 
bådebroer, strækninger med lodrette indfatninger, slæbeste-
der, vej- og stiadgang inklusiv en mindre vejbro og stibro, 
afvandingssystemer, et vandaktivitetsområde til vinterbade-
re, svømmere, kajakroere, dykkere og SUP’ere samt frem-
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føring af installationer til fremtidige bygninger. Foreninger, 
klubber m.fl. får derved mulighed for at tage aktivt del i 
udviklingen af Sæby havn.

EFTERSPØRGSEL PÅ BÅDPLADSER
Der er flere grunde til havneudvidelsen. Konkret oplever 
Sæby Havn en øget efterspørgsel efter bådpladser til såvel 
hjemmehørende både som gæstesejlere. En efterspørgsel 
som havnen ikke har kunnet imødekomme med de nuvæ-
rende ca. 200 pladser.

Men havneudvidelsen er i lige så høj grad med bag-
grund i ønsket om at fremme hele erhvervs-, turisme og 
bosætningsperspektivet, som kommunen forventer at kunne 
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givet et stort løft ved at foretage en så stor investering i 
infrastrukturen.

– Vi kender Sæby Havn fra tidligere projekter og har altid 
haft et godt samarbejde med havnens ledelse. Nu glæder vi 
os at anlægge et nyt spændende projekt, der forhåbentlig 
vil skabe stor værdi i lokalområdet, siger direktør hos C. G. 
Jensen, Jørn Asmussen.

Når der har været flest af C. G. Jensens egne medarbej-
dere på byggepladsen, har de været 15, der har haft lange 
arbejdsdage for til gengæld at holde lang weekend. En af 
dem er praktikant Johan Exner, der læser til ingeniør i Aarhus. 
Han er egentlig udlært tømrer, og har således godt kendskab 
til livet på en byggeplads, men vandbygning er nyt for ham.

VEJBRO KAN LØFTES MED KRAN
– Det er en spændende verden, og jeg lærer en masse, 
smiler han og fortæller, at det er C. G. Jensens egen stålafde-
ling, der har konstrueret den vejbro, der forbinder den gamle 
havn med det nye areal.

– Broen er så smart indrettet, at den kan løftes op med en 
kran, hvis havnebassinet trænger til uddybning på et tids-
punkt.

Det er Kystdirektoratet, der har givet tilladelse til den 
omfattende udvidelse af havnen, efter at politikerne i byrådet 
tilbage i august 2017 blev enige om at sætte 65 millioner 
kroner af til projektet.
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Med 9.737 besøgende fagfolk satte E & H Messen 
i Herning besøgsrekord

AF NIELS HENRIKSEN

Nogle kløede sig i nakken. Andre stod med åben mund i næ-
segrus beundring over, hvor nænsomt og samtidig effektivt, 
maskinføreren var i stand til at håndtere tiltrotatoren fra Eng-
con. Med en hånd så blid som en kvindes var han i stand til at 
løfte og placere genstande præcis, hvor han ønskede det. Og 
netop muligheden for at vise potentialet i virkeligheden er 
den helt rigtige platform for et firma som Engcon. 

- Vi trives bedst med aktivitet. Vi kan selvfølgelig sagtens 
præsentere vores produkter og fortælle om deres egenska-
ber på en messe. Men for os giver det først rigtigt mening, 
når vi får mulighed for at vise, hvad vores produkter kan. 
Som når vores dygtige maskinførere leger med tiltrotatoren 
og får den til at gøre lige nøjagtig, hvad han ønsker, mens 
han afslappet sidder med hånden hvilende ved den kunde-
tilpassede joystick i førerhuset, forklarer Eva Holdensen fra 
Engcon.

POSITIVE UDSAGN
Og netop muligheden for at præsentere maskinerne og deres 

VI HAR DET BEDST 
MED AKTIVITET
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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 50 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

potentialer er den helt store styrke ved E & H Messen, der 
ikke kun kunne notere begejstring hos udstillerne, men som 
også kunne notere besøgsrekord med 9.737 besøgende de 
tre dage.

– Det har været en stor fornøjelse igen at danne ramme 
og underlag til denne helt unikke arbejdende fagmesse, som 
udstillerne igen har formået at gøre meget imponerende. De 
fortjener i høj grad de rekordmange besøgende, siger Georg 
Sørensen, administrerende direktør i MCH A/S.

E&H er en unik mulighed for at få lov til 
at fremvise vores materiel. På en messe 
kommer vi ud til nogen, der ikke kommer 
forbi forretningen i det daglige og ikke 
er i vores umiddelbare kundekreds. Så 
vi finder nye kunder og får sat ansigt på 
dem, der bruger vores grej, og det er 
meget værdifuldt. Det er de helt rigtige 
mennesker, der kommer her.
HENRIK OSBÆCK, STARK
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– De mange positive udsagn fra udstillerne bekræfter 
værdien af det personlige møde, altså det rigtige, det fysiske. 
Derfor en stor tak til både udstillere og besøgende på E&H 
for opbakningen og for at have skabt en mindeværdig messe, 
tilføjer MCH-direktøren. 

MØDES ANSIGT TIL ANSIGT
Gennemgående for messens deltagere var glæden over igen 
at kunne mødes ansigt til ansigt med kolleger og kunder på 
tværs af branchen, og ifølge formanden for brancheforenin-
gen Maskinleverandørerne, Klaus Meldgaard, der er medar-
rangør af E&H, er det afgørende i handelsøjemed:

– Nu har vi i halvandet år været tvunget til at blive hjemme 
og holde Teams-møder. Nu kan vi endelig mødes igen, og det 
giver bare noget helt andet. For man skal altså kunne kigge 

hinanden i øjnene, når man handler, og det er nu engang nem-
mere, når man står her face-to-face, siger Klaus Meldgaard, 
der med et glimt i øjet tilføjer, at begejstringen i branchen kan 
sidestilles med at sende små børn ind i en legetøjsforretning.

– E&H er en unik mulighed for at få lov til at fremvise 
vores materiel. På en messe kommer vi ud til nogen, der ikke 
kommer forbi forretningen i det daglige og ikke er i vores 
umiddelbare kundekreds. Så vi finder nye kunder og får 
sat ansigt på dem, der bruger vores grej, og det er meget 
værdifuldt. Det er de helt rigtige mennesker, der kommer 
her, konstaterer Henrik Osbæck, der er udlejningschef hos 
byggemarkedskæden Stark.

E&H 2021 blev i øvrigt afviklet sideløbende med Trans-
port-messen, og i alt tiltrak de to messer 33.418 besøgende 
fagfolk.

Vi trives bedst med aktivitet. Vi kan 
selvfølgelig sagtens præsentere 
vores produkter og fortælle om deres 
egenskaber på en messe. Men for os 
giver det først rigtigt mening, når vi 
får mulighed for at vise, hvad vores 
produkter kan.

Som når vores dygtige maskinførere 
leger med tiltrotatoren og får den til at 
gøre lige nøjagtig, hvad han ønsker, 
mens han afslappet sidder med hånden 
hvilende ved den kundetilpassede 
joystick i førerhuset.
EVA HOLDENSEN, ENGCON
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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
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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:
Jette Sterndorff-Jessen

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

75 ÅR 

Tirsdag den 20. december fylder æresmedlem og tidli-
gere afdelingsformand i Dansk Formands Forening Syd 
og Vestsjællands Afdeling, Niels Troest, 75 år.

Niels Troest har siden 1985 arbejdet i bestyrelsen 
på forskellige poster og er meget aktiv i afdelingens 
pensionistklub. Han er samtidig hjælpsom i bestyrelsen 
for afdelingen samt meget hjælpsom, når DFF er på 
messer.

Niels Troest blev i 2000 valgt til formandsposten i Syd 
og Vestsjællands Afdeling.

Niels Troest nyder sit otium hjemme i huset som pensi-
onist. Dansk Formands Forening og Sjællands Afdeling 
ønsker med disse linjer tillykke med fødselsdagen.

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Forbundsformand

Æresmedlem Niels Troest 

fylder 75 år.

70 ÅR 

Søndag den 19. februar 2022 fylder afdelingsformand 
i Dansk Formands Forening Midt-Vest afdeling, Vagn 
Nordentoft, 70 år. Vagn Nordentoft blev på general-
forsamlingen den 13. marts 1992 valgt til afdelingsfor-
mand i Midt-Vest afdeling efter Villy Pedersen.

Vagn begyndte den 1. april 1980 i Tjærekompagniet 
A/S i Kongensbro, som senere kom til at hedde Tarco 
A/S, og som senere igen blev opkøbt af Munch Asfalt, 
som det hedder i dag. Vagn Nordentoft har deltaget 
i mange store asfaltprojekter, herunder rigtig mange 
motorveje.

Vagn nyder sine sommerferier i campingvognen ude i 
det ganske land sammen med Grethe. Dansk Formands 
Forening og Midt-Vest Afdeling ønsker med disse linjer 
hjertelig tillykke med fødselsdagen.

P.F.V.
Kim Bøje Madsen
Forbundsformand

Afdelingsformand i Midt-Vest 

Afdeling, Vagn Nordentoft,

fylder 70 år.

VI ØNSKER HJERTELIG TILLYKKE

DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT

32 DANSK FORMANDS FORENING | DECEMBER 2021



AFDELINGSMØDE 2022 
SJÆLLANDS AFDELING
Lørdag d. 29. januar 2022 
på Overdrevskroen
Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Tidsplan:
Kl. 14.30 Kaffe og kage
Kl. 15.00  Afdelingsmøde med dagsorden 

ifølge vedtægterne.
Kl. 18.00 Spisning

Forslag, der ønskes behandlet på afdelings-
mødet, skal være afdelingsformanden i 
hænde senest 8 dage før mødet.

Tilmelding senest 17.1.2022 til:
Keld Dahl, mobil: 21 13 00 29 eller keld-
dahl1@hotmail.com
Niels Troest, mobil: 20 63 17 55 eller
Troest.n@mail.dk 

PS. Der bliver tilkendegivet kommende 
arrangementer i Formandsbladet nr. 1 2022, 
da afdelingen blandt andet påtænker at fejre 
afdelingens 50 års jubilæum.
 
Vi følger gældende vejledninger vedr. 
Corona.

P.B.V. Keld Dahl

AFDELINGSMØDE 
BORNHOLMS AFDELING
Lørdag den 19. februar 2022 
kl. 10.00 på Hotel Griffen, 
Strandvejen 79, 3700 Rønne

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 5. februar 
2022

Formand for foreningen Kim Bøje Madsen 
deltager i afdelingsmødet

Efter afdelingsmødet er der frokost (gratis).

Tilmelding til afdelingsformanden nød-
vendig af hensyn til frokosten senest 12. 
februar 2022

P.a.v.
Lars E. Hansen
afdelingsformand
54 70 74 40 / 30 12 95 60
lehansen@post.tele.dk

INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I DANSK FORMANDS FORENING
Den 30. april 2022 kl. 10.00 
Konferencecenter Huset i Middelfart  
Hindsgavl Allé 2 - 5500 Middelfart

Velkomst: Ved Forbundsformanden

Indlæg er ukendt endnu.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Foreningens planer for det kommende år, herunder budget
3. Indkomne emner fra afdelingerne
4. Spørgsmål fra mødets deltagere
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående år
6. Fremtiden for foreningen, herunder medlemstal
7. Oplæg til dato for næste generalforsamling i 2023
8. Eventuelt.

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

Tilmelding: Tlf. 32 96 56 22 eller mail: kbm@danskformand.dk

DFF JUBILARER 2022
25 ÅRS JUBILÆUM NORDJYLLAND
01-02 Bent Esbjørn Andersen, Vodskov
01-09 Hans Jørgen Staub, Brønderslev

40 ÅRS JUBILÆUM NORDJYLLAND
04-01 Knud Egon Horsevad, Sindal

25 ÅRS JUBILÆUM ØSTJYLLAND
01-02 Carsten Damgaard Iversen, Hobro
01-04 Jens Ringgaard Nickelsen, Hammel
01-10 Morten Nygaard, Aarhus C
01-10 Kaj Reinhardt Rasmussen, Hasselager
01-10 Ove Jensen, Ryomgård
28-11 Steen Nielsen, Ebeltoft

40 ÅRS JUBILÆUM ØSTJYLLAND
01-01 Klaus Kristian Petersen, Randers NV

25 ÅRS JUBILÆUM MIDT-VEST
01-02 Ejner Filtenborg Nielsen, Skive
01-02 Kurt Grønbæk, Ikast

40 ÅRS JUBILÆUM MIDT-VEST
01-04 Kaj Nielsen, Bording

25 ÅRS JUBILÆUM SYD
01-02 Kaj Gustav Ohlsen, Haderslev
01-05 Karsten Krogh, Gram
01-07 Knud Kruse, Grindsted
01-09 Henning Christensen, Asperup
01-10 Niels Jens Duel. Damgård, Esbjerg Ø
11-10 Hans Ole Petersen, Esbjerg V

40 ÅRS JUBILÆUM SYD
08-03 Kurt Kristensen, Sønder Felding
01-04 Gunner Rasmus Hansen, Gudme
26-04 Knud Christian Egeskov, Tørring
05-07 Børge Andersen, Nørre Nebel

60 ÅRS JUBILÆUM SYD
01-01 Hjalmar Hansen, Odense N

25 ÅRS JUBILÆUM SJÆLLAND
01-01 Henrik Sølbeck Schmidt, Helsingør
01-01 Carsten S. Jørgensen, Tølløse
01-03 Finn Madsen, Næstved
01-05 Jesper H. Kruse Larsen, Næstved
01-06 Verner Hansen, Smørum
01-06 Kurt Jensen, Stenløse
01-06 Svend Erik Hansen, Vejby
01-06 Kaj Poul Christiansen, Glumsø
01-10 Jesper M. Andersen, Fårevejle
01-12 Knud Jensen, Skovlunde

40 ÅRS JUBILÆUM SJÆLLAND
01-01 Arne Frier Hansen, Slagelse
29-03 Erling Andersen, Tølløse
02-05 Ejner Egon Ørum, Ishøj

50 ÅRS JUBILÆUM SJÆLLAND
01-01 Jørgen Erik Chr. Høgh, Kalundborg
01-07 Poul Egon Olesen, Gilleleje
01-09 Gunner Pedersen, Næstved.
01-10 Benny Leif Hansen, Kastrup

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND/
FALSTER
01-11 Per Dvinge, 4880 Nysted
01-09 Kurt Magnus Petersen, Stensved

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF BORNHOLM
01-09 Niels Kristian Hansen, Rønne
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AFDELINGSMØDE 
AFDELING ØSTJYLLAND
Lørdag den 12. marts 2022
kl. 14.15
Fængslet · Fussingvej 8 · Horsens

Kl. 14:15 Ankomst til Fængslet
Fra 14.30 Rundvisning i to hold
Kl. 16:00  Kaffe/the samt kage/frugt i 

Arresten 
Kl. 16:30  Afdelingsmøde for medlem-

merne 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 den 1. marts 2022 
kl. 12:00. 

Dagsorden til årsmødet:
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 i øvrigt der vedrører 
fremtiden: V. Afdelingsformand Leo 
Kristoffersen

7. Valg til bestyrelsen: 
A. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg 
(vælges for 2 år)  
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 besty-
relsen v. Leo Kristoffersen skriftligt i 
hænde senest d. 9-3-2021 kl. 12:00

10. Evt.

P.B.V.
Leo Kristoffersen

AFDELINGSMØDE 
LOLLAND FALSTER AFD.
Lørdag den 5. februar 2022 
kl. 10.00 på Hotel Falster, 
Skovalleen 4800, Nykøbing Falster 

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 
2022.

Formand for foreningen Kim Bøje Madsen 
deltager i afdelingsmødet.

Efter afdelingsmødet er der frokost (gratis).

Tilmelding til afdelingsformanden nødven-
dig af hensyn til frokosten senest 1. februar 
2022

P.a.v.
Lars E. Hansen
afdelingsformand
54 70 74 40 / 30 12 95 60
lehansen@post.tele.dk

AFDELINGSMØDE 2022 I 
MIDT-VEST AFDELING
Lørdag den 5. marts 2022 på Tam-
bohus Kro, Tambogade 37, 7790 
Thyholm.

Afdelingsmødet afvikles som et weekend-
ophold for medlemmer med ledsager.

Weekendophold indtjek fra kl. 14.00 og 
kaffe fra kl. 15.00-16.00.

Afdelingsmøde kl. 16.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mød op, da der skal vælges en ny 
bestyrelse, ellers må afdelingen des-
værre lukke ned efter 54 år. 

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

Tilmelding senest 1/2-2022 til:
Søren tlf. 2271 2229
Kristian tlf. 6021 9280
Vagn tlf. 4026 6591

P.B.V. Vagn

AFDELINGSMØDE 2022 
NORDJYLLANDS AFD.
Afdelingsmødet er planlagt til at blive holdt 
lørdag den 19. marts 2022.

P.B.V.
 Jens Melgaard

SENIORKLUBBEN DFF 
AFDELING SJÆLLAND
Opstartsmøde lørdag den 29. januar 
2022 kl. 12.00 på
Overdrevskroen
Roskildevej 513
4100 Ringsted

Opstartsmødet holdes samme dag men 
inden afdelingsmødet.

Program for opstartsmødet er:
Kl. 12.00 opstartsmøde
Kl. 14.00 kaffe
Kl. 15.00 afdelingsmøde

Derefter følger vi afdelingens program.
Forslag til aktiviteter ønskes.

P.K.V.
Niels
20631755 
Troest.n@mail.dk

AFDELINGSMØDE 
AFDELING SYD
Lørdag 26. marts 2022 Kl. 10.00
Kolding Borgerlige Skydeselskabs 
lokaler, Munkedam 2, 6000 Kolding

Kaffe & rundstykker fra 9.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere (revisorerne)
4. Formandsberetning v/Palle Brodersen  

+ godkendelse
5. Beretning, status og fremtidsudsigter 

v/ forbundsformand Kim Bøje
6. Regnskab ( 2020 + 2021 ) v/kasser 

Knud Egeskov + godkendelse
7. Valg til bestyrelse: På valg er: 

Formand Palle Brodersen 
Kasserer Knud Egeskov 
Bestyrelsesmedlem, Per Davidsen, 
Sigurd Smidt

8. Suppleanter: Niels Buchhave, 
Knud Lang, Hans Peter Buch

9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
11. Uddeling af diplomer og gaver til 

jubilarer

Forslag der ønskes behandlet, skal være for-
manden i hænde senest den 1. marts 2022.

Efter generalforsamlingen er afdelingen 
vært for let anretning samt skydekonkur-
rence.
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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
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: Lars Hansen
Østervang 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 50 51 61 50 • Mobil 30 12 95 60
lehansen@post.tele.dk

NYE MEDLEMMER
   Afdeling
René Føns Bunkenborg 13.09.2021 Syd
Henning Nørgaard Larsen 20.09.2021 Nordjylland
Jimmi Lindholm 24.09.2021 Syd
Ole Vestergaard Poulsen 04.10.2021 Nordjylland
Martin Olsen 12.10.2021 Nordjylland
Michael Sten 19.10.2021 Nordjylland

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

50 07-03 Ernst Enevold Nielsen, Kongevejen 290, Hou, 9370 Hals

50 12-01 Søren Peter Rahbek, Højrupsvej 2C, 9900 Frederikshavn

60 12-11 Henrik Michael Pedersen, Kildevangen 11, Kaas, 9490 Pandrup

60 03-02 Karsten Højmark, Strandbyvej 77, 9970 Strandby

60 21-02 Jan Leon Madsen, Sønderskovvej 194, Gåser, 9362 Gandrup

65 24-11 Torben Erik Jellesen, Skovhusevej 32, 9574 Bælum

65 27-11 Elo Mølgaard, Lunden 28, 9230 Svenstrup J

65 07-12 Kim Bøje Madsen, Nørrevang 8, 9362 Gandrup

65 09-12 Karsten Kristensen, Bakkegårdsvej 3, 9640 Farsø

65 11-01 Lars-Bo A. Pedersen, Lyngholmsvej 20, st.tv., 9200 Aalborg SV

65 28-01 Hans Mathiasen, Skagen Landevej 465, Mygdal, 9800 Hjørring

70 14-12 Walther Leon Rokkedahl, Aalborgvej 124, 9670 Løgstør

75 24-01 Johannes Vilsen, Poststræde 4, Skovsgård, 9460 Brovst

80 05-02 Kurt Fauerh Christensen, Overblikket 37, 9000 Aalborg

SJÆLLANDS AFD.

65 21-11 Peter Petersen, Mosevej 21, 4261 Dalmose

65 05-12 Poul Erik Christiansen, Bistrupvej 51, st., 3460 Birkerød

65 05-12 Jesper H. Kruse Larsen, Sandageren 1, 4700 Næstved

65 14-12 Steen Tage Olsen, Hovedgaden 71, 4520 Svinninge

75 20-12 Niels Erik Troest, Åvej 1, Lov, 4700 Næstved

75 20-01 John Frank Pedersen, Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

80 09-01 Poul Egon Olesen, Boholmsvej 6 C, 3250 Gilleleje

85 14-02 Viggo Emil Christensen, Hattemagervej 15, 3100 Hornbæk

85 23-02 Kjeld Petersen, Torslunde 20, 4520 Svinninge

85 24-02 Per H. Frederiksen, Bøgevej 9, 4350 Ugerløse

95 29-12 Jørgen Erik Chr. Høgh, Munkesøpark 1, B 02 0208, Kalundborg

SYD

50 12-01 Danny Kristensen, Gotlandsgade 13, 6950 Ringkøbing

50 08-02 Preben Dan Andersen, Vongevej 10, 7160 Tørring

60 03-12 Otto Verner Pedersen, Sundkobbel 14, Alnor, 6300 Gråsten

60 22-01 Bjarne Rasmussen, Åskovvej 22, Skalkendrup, 5800 Nyborg

60 15-02 Brian Jensen, Møllegårdsvej 30, 6715 Esbjerg N

60 28-02 Lars Finn Ramdal, Nyborgvej 63, Refsvindinge, 5853 Ørbæk

60 03-03 Karsten Krogh, Mejerivej 7, Arnum, 6510 Gram

65 30-11 Ole Skovgård Larsen, Viernevej 33, Gamby, 5471 Søndersø 

65 09-12 John Sørensen, Stadion Alle 2, 7270 Stakroge

65 09-12 Hans Erik Lehrskov Degn, Kærtoft 4, Vonsbæk, 6100 Haderslev 

65 26-12 Finn Ebbe Langfrits, Ribevej 16, Styding, 6500 Vojens

65 06-02 Per Holm, Vejlevej 29, Ølholm, 7160 Tørring

65 18-02 Ivan Helth Hansen, Neptunvej 1, Alslev, 6800 Varde

75 19-01 Mogens Olav Jørgensen, Klingeskov 82, 5450 Otterup

75 05-03 Tommy W. Pedersen, Nørremarksvej 69, 5762 Vester Skerning

80 19-11 Flemming Elkjær Rahlff, Bellisvej 12, 5400 Bogense

85 21-01 Max Riber Sørensen, Kirkesøbyvej 14, 5620 Glamsbjerg

ØSTJYLLAND

50 07-02 Thomas Mogensen, Tyrrisvej 22 A, Følle, 8410 Rønde

60 03-12 Torben Gade Nielsen, Nyvangsvej 150, 1., 8920 Randers NV

60 05-01 Peter Riis, Park Allé 16, 8550 Ryomgård

65 05-02 Leif Sørensen, Flintbakken 3, Rostved, 8410 Rønde

80 21-11 Ejner Grønhøj, Slåenvænget 9, 8660 Skanderborg

MIDT-VEST

65 04-01 Bent Wickstrøm Sørensen, Virkelystvej 1, 7550 Sørvad

70 19-02 Vagn Nordentoft, Hedeskrænten 31, 8800 Viborg

TEMA I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 1-2022 valgt temaet: 
Bæredygtighed & genbrug
 
Vi sætter fokus på disse meget aktuelle og gode emner til 
vores medlemmer.
Vi vil sætte fokus på mulighederne indenfor bære-
dygtighed og vil lave nogle interviews med aktører, 
indenfor branchen. 
Vi har endvidere en biltest i næste Formandsblad.

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

Deadline er den 31. januar 2022.
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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
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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

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 114. ÅRGANG • NR. 4 • SEPTEMBER 2021

44

44 1111
99 1717

AFDELINGSMØDE PÅ
LOLLAND-FALSTER DFF MED

PÅ HL 21

MEDLEM AF
DFF I 60 ÅR ARBEJDSMILJØ

FÅR ET LØFT

TEMA NR. 4•2021

SIKKERHED & TRANSPORT

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.
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