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ENDELIG SER PANDEMIEN 
UD TIL AT VÆRE PÅ RETUR
I næsten to år har vi været påvirket af corona-situationen. Nu ser det endelig ud til, at 
vi er på vej til mere normale tilstande, så de fysiske møder kan gennemføres.

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET
Bæredygtighed er blevet en stor og vigtig faktor, også indenfor byggeriet. Entre-
prenørerne og kommuner bliver mødt med flere og flere krav. Herunder også om 
bæredygtige metoder i arbejdsgangen. Det stiller derfor også større krav til os som 
ledere og ligeså til leverandørerne. Der stilles krav til den viden, der er indenfor det 
givne fag. Miljørigtig og bæredygtig drift og ikke mindst ledelse af byggepladserne 
har aldrig været mere aktuel end nu.

AFDELINGSMØDERNE
Dansk Formands Forening har nu taget hul på de første afdelingsmøder. Vi vil bede 
dig følge med i den information, der bliver udsendt på mail samt lagt på hjemme-
siden. Vi opfordrer dig til at støtte op om vores arbejde med at sikre dine løn- og 
arbejdsforhold ved at deltage i dit lokale afdelingsmøde, og ikke mindst så vil du 
møde kolleger og samtidig få styrket dit netværk.

GENERALFORSAMLINGEN I DFF
Dansk Formands Forening forventer at holde generalforsamlingen den 30. april i 
Middelfart. Som det ser ud, mens dette skrives, så ser det ud til, at vi kan afvikle en 
generalforsamling uden restriktioner. Se invitationen her i bladet.

OVERENSKOMSTERNE MED KL
Vi har endelig modtaget de underskrevne overenskomster på det offentlige område. 
Aldrig har vi set mage til sendrægtighed fra KL med at få færdiggjort overenskom-
sterne. Men bedre sent end aldrig. Vi har lagt overenskomsterne på hjemmesiden, 
så du kan hente dem der.

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

OBS: Vi mangler alt for 
mange e-mail adresser 
i vores medlemssystem!

Måske har du fået ny mail adresse 
og har glemt at informere os.

Det kan vi nemt ændre.

Du skal blot sende os en mail til 
dff@danskformand.dk
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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 lørdag den 11. december 2021. 
Mødet blev afviklet virtuelt.

Formanden bød velkommen til mødet, der blev afviklet virtu-
elt. Der var afbud fra Keld Dahl.

DAGSORDEN
Dagsorden blev godkendt med en enkelt tilføjelse.

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelses-
mødet den 8. oktober 2021.

Referatet betragtes som godkendt.

2.0 FAGLIGE SAGER 
2.1
Vores generalforsamling forløb planmæssigt, men ærgerligt, 
at der ikke var flere medlemmer, der mødte op. Men det 
må vi acceptere. Kim gav udtryk for, at vi burde lægge os i 
selen for at få en god indlægsholder, således medlemmer-
ne har noget faktuelt, der kan vække deres interesse, og 
derved måske fremme deltagelsen i vores generalforsam-
ling.

Selv om der er Corona, så har vi stadig nok at se til i DFF. 
Vi har flere småsager, samt rigtig mange løn og ansættelses-
aftaler.

Vi har lige afsluttet forhandlingerne i 7 kommuner og er i 
gang med 4 andre kommuner.

Omkring konkursen i Barslund A/S, har vi haft kontakt 
med flere medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer ikke stod 
rigtigt i vores medlemssystem. Det er ærgerligt, at med-
lemmerne glemmer at underrette DFF omkring ændringer i 
ansættelsesforhold.

Vi har 2 arbejdsskadesager der kører i FH. Kim har ikke 
hørt nyt derfra siden sidste møde.

Sagen som skal i retten d. 3. januar 2022 i retten i Hol-
bæk. Der er kommet et større krav fra os, da vi har valgt at 
sagsøge for uberettiget afskedigelse.

Kim har i øjeblikket en mindre sag omkring manglende 
feriepenge. Desværre er firmaet ikke medlem af en arbejds-
giverorganisation og så er firmaet tillige blevet solgt. Vi har 
bedt FH køre en sag mod firmaet, Din bygge service APS, 
beliggende i Glostrup. Sagen er indledt.

Kim orienterede om en artikel i Licitationen vedrøren-
de en ny § 2a sag mod samme firma som vi kørte en sag 
imod. Denne gang blot med en polsk medarbejder. Firmaet 
vandt sagen i første omgang.

Diplomer til jubilarerne bliver udleveret, ved de respek-
tive afdelingsmøder. Vi har en 60 års jubilar igen, som bor 
på Fyn. Vi har lavet et interview til Formandsbladet nr. 1 
2022.

Der blev udleveret en liste på de nye medlemmer i 
2021. Kim kunne orientere, at han afventer flere nye med-
lemmer.

Der har været afviklet et virtuelt møde i det nye fælles-
skab siden sidst. Vi har fået alt det tekniske på plads.

Kim orienterede omkring nogle foreninger der har vist 
interesse i Fællessekretariatet.

Budgettet for Fællessekretariatet blev gennemgået og 
taget til efterretning.

2.2
Vedr. formandsoverenskomsten, så har vi endnu ikke modta-
get den færdige version fra KL.

Mester Assistent aftalen er klar til at gå i trykken nu.
Arbejdstidsaftalen er ligeledes klar nu.

3.0
Der er møde i Forhandlings Fællesskabet d. 21. december.

Mødet bliver afviklet virtuelt. Der er i øjeblikket gang i 3 
partsforhandlingerne omkring flere midler til sundhedssekto-
ren. Det er blevet påpeget fra os alle, at det ikke må påvirke 
lønindekset, ej heller, at nogen ikke bliver tilgodeset, således 
at nogen kommer til at bøde for det senere på lønindekset.

Så det bliver sandsynligvis en hård nød at knække.
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3.1
Lars Hansen deltager i det nye Lederforum, men har desvær-
re været forhindret i sidste møde i perioden.

3.2
Der har været møde i FR (Fællesrepræsentationen), for første 
gang i 2 år. Kim gav et kort referat fra mødet.

3.3
Vores arbejdsløshed var steget lidt i oktober, men er faldet 
igen. Der er 4 ledige medlemmer lige nu. Det er stadig et fint 
lavt antal, og det viser, at der stadig er stor efterspørgsel på 
Formænd. Vi har modtaget et skriv fra AKA omkring deres 
planer med at fremme samarbejdet. AKA har fremsendt 
et skriv på nogle forskellige måder, hvor vi kan fremme og 
optimere samarbejdet. Vi har valgt en løsning, som vil give 
os et optimeret samarbejde. Kim tager kontakt til AKA for det 
videre forløb.

3.4
Vores budget 2021 til og med november blev gennemgået 
og taget til efterretning.

Det ser fornuftigt ud. Vi har lidt svært ved at se resultatet 
for 2021 endnu, da vi stadig har nogle ubetalte regninger.

Vi har desværre måttet tilrette budgettet for 2022. Det 
skyldes, at vi ikke var informeret tidsnok omkring nogle af de 
ting der er blevet implementeret i fællessekretariatet. Det har 
så desværre afstedkommet en stigning til betaling til fællesse-
kretariatet.

Sekretariatet havde udarbejdet 2 forslag til nyt budget. 
Det ene uden stigning, der ville give et mindre overskud. Nr. 
2 budget var med en stigning på 20 kr. for de aktive samt 10 
kr. for efterløn og pensionister, pr kvartal. Denne stigning vil 
give et lidt større overskud.

Bestyrelsen mente det nødvendigt med en kontingent-
stigning, og vedtog derfor det fremsendte forslag nr. 2.

4.0

BLADET
Næste blad nr. 5 2021 er udsendt, med temaet: vandbygning 
og kloak.

Til blad nr. 1 2022 har vi temaet bæredygtighed og grøn 
omstilling.

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

5.1 EMNER TIL KOMMENDE MØDER / KURSER (ALLE)
Der er ikke noget programsat lige nu, men der blev talt lidt 
om tillidsmands kurser, måske endda i eget regi. Kim under-
søger mulighederne til næste møde.

Det kommunale kursus i uge 41 forventes at blive gen-
nemført igen.

5.2
Generalforsamling i DFF
Vores generalforsamling bliver d. 30. april 2022 på Huset i 
Middelfart.

Dagsorden blev gennemgået og godkendt.
Der blev talt om en indlægsholder, og Lars Hansen havde 

et forslag.
Kim orienterede bestyrelsen omkring et medlem fra 

Sjællands afd. der har vist interesse for at kunne hjælpe DFF 
fremadrettet.

5.3 
NÆSTE MØDER
Afdelingsmøder 2022:
Sjællands Afdeling den 29. januar: Overdrevskroen, Roskil-
devej 315, Ringsted
Lolland-Falsters Afdeling den 5. februar: Hotel Falster, 
Skovalleen, 4800 Nykøbing F.
Bornholms Afdeling den 19. februar: Hotel Griffen, Strand-
vejen 79, 3700 Rønne
Midt-Vest Afdeling den 5. marts med weekend ophold. 
Tambohus Kro, Tambogade 37, 7790 Thyholm.
Østjyllands Afdeling den 12. marts: Fængslet, Fussingvej 8, 
8700 Horsens
Nordjyllands Afdeling den 19. marts.
Afdeling Syd den 26. marts: Munkedam 2, 6000 Kolding.

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 9. april 2022.

5.4 
EVENTUELT
Ingen bemærkninger.
 
Kim Bøje Madsen
referent
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Fagforeningen er med til at sikre, 
at formændene får det, de har 
krav på ifølge formandsoverens-
komsten.

AF NIELS HENRIKSEN

Efter at corona ikke længere anses 
for en samfundskritisk sygdom, og 
Danmark i store træk ligner sig selv 

fra før den 11. marts 2020, er det nu 
også muligt at forsamles til eksempel-
vis afdelingsmøder i Dansk Formands 
Forening. Det glæder forbundsformand 
Kim Bøje Madsen, der er godt i gang 
med at aflægge foreningens beretning 
på afdelingsmøderne. Og her kan han 
fortælle, at han både i 2021 og også nu i 
2022 har travlt med at løse udfordringer 
på arbejdspladser og sikre, at medlem-

merne får det, de har krav på i forhold til 
overenskomsten.

MANGE FORHANDLINGER
– Vi er involveret i rigtig mange 
forhandlinger. Men det er dejligt, at 
vores medlemmer bliver tilgodeset i 
mange kommuner. Herunder er der 
mange bonusaftaler, der kommer ind 
og skal godkendes, sagde Kim Bøje 

Forbundsformand Kim Bøje Madsen er travlt optaget med at forhandle sager for DFFs medlemmer.

DFF STÅR PÅ MÅL
FOR MEDLEMMERNE
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Madsen og nævnte et par specifikke 
sager.

– Vi har en sag mod firmaet GSC- 
ANLÆG A/S der skal i retten i Holbæk. 
Det er et medlem som er blevet fyret, 
og vi fastholder, sammen med FH, at 
fyringen er uberettiget, ligesom der 
skyldes feriepenge. Kravet er på næsten 
190.000 kr. Sagen var berammet til man-
dag den 3. januar 2022. Men desværre 
fik en af advokaterne corona, og sagen er 
nu udsat til den 28. november 2022. Din 
Byggeservice APS fra Glostrup bliver 
stævnet på grund af manglende betaling 
af løn og feriepenge. Hertil kommer to 

arbejdsskade-sager der også kører i FH.
Forbundsformand Kim Bøje Mad-

sen og viceforbundsformand Lars E. 
Hansen forhandlede Formandsove-
renskomsten sammen med FOA og 
forhandlede driftslederoverenskomsten 
sammen med andre organisationer 
med Dansk Metal som pennefører. 
Den samlede ramme blev på 5,94 pct.

GODE TILBUD
Inden længe går DFFs forhandlere i 
gang med at forhandle en aftale med 
de cooperative, og her er det er mest 
Jortons medarbejdere, der skal med. 

Kim Bøje Madsen pegede videre i sin 
beretning på tilbud, der gør det ekstra 
attraktivt at være medlem af Dansk 
Formands Forening.

Forbrugsforeningen giver eksem-
pelvis gode rabatter i mange butikker. 
Dansk Formands Forenings medlem-
mer handlede i 2021 for 858.360 kr. 
og de i alt 49 aktive medlemmer op-
tjente 40.296 kr. i bonus, svarende til 
en bonus på 822 kr. pr. medlem i snit. 
Lidt mere end i 2020. Tjenestemænde-
nes Forsikring (TJM) er blevet skar-
pere på priserne og er dermed blevet 
endnu mere konkurrencedygtig.

ÆRESMEDLEM

50 ÅR I DFF
Æresmedlem og tidligere afde-
lingsformand i daværende Syd 
og Vestsjællands Afdeling, Gun-
ner Petersen, blev behørigt fejret 
for 50 års medlemskab af Dansk 
Formands Forening, da Sjællands 
Afdeling holdt afdelingsmøde.

På mødet kunne afdelingsformand 
Keld Dahl i øvrigt fortælle, at afdelin-

gen havde hele 17 jubilarer, heraf fire 
med 50 års medlemskab af fagforenin-
gen.

Afdelingsformanden kunne videre 
konstatere, at afdelingen har mistet 34 
aktive medlemmer og 25 pensionister, 
således at det samlede medlemstal nu 
er på 224.

– Da vi kunne fejre 50 år den 28. 
november 202, men ikke kunne holde 

festen på grund af corona vil vi fejre 
det med nogle flere ture end ellers. 
Og her er der forslag om at besøge 
skibene på Holmen, Christiania, Tivoli, 
Roskilde Fjord, Josty på Frederiksberg, 
Restaurant Bellahøj, Pejse Gaarden 
Brønshøj, Skovlyst i Værløse, Femern, 
Nordisk Film og evt. besøg på en 
byggeplads.

Gunner Petersen (th) blev hyldet for 
50 års medlemskab af Dansk Formands 
Forening. Til venstre forbundsformand 
Kim Bøje Madsen og i midten afdelings-
formand Keld Dahl.
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PILEN PEGER 
FREMAD FOR DFF
Fagforeningens ledelse arbejder i kulisserne på at 
sikre fremtiden for foreningen.

AF NIELS HENRIKSEN

Forbundsformand Kim Bøje Madsen har aktuelt ingen planer 
om at stoppe som frontfigur i Dansk Formands Forening. 
Men dåbsattesten lyver ikke. Formanden fyldte 65 år sidste 
år i december, og en udløbsdato er tættere på end nogensin-
de. Derfor arbejdes der målrettet i fagforeningens ledelse på 
at finde en bæredygtig løsning, der peger fremad.

– Fremtiden for Dansk Formands Forening er meget 
afhængig af, at vi bliver flere medlemmer, eller i det mindste 
bevarer vores medlemstal. Vi arbejder stenhårdt på den 
problematik, og bestyrelsen i DFF har en bunden opgave 
fremadrettet. Desuden arbejder vi hen imod, at DFF får en 
politisk leder, der bliver lønnet eller købt fri til opgaven. Vi vil 
samtidig have en faglig person tilknyttet gennem vores fælles 
sekretariat. Vi har fået en positiv melding om, at et medlem 
fra Sjællands Afdeling har vist interesse for på sigt at kunne 
hjælpe DFF fremadrettet på det politiske plan, fortalte Kim 
Bøje Madsen i sin beretning.

– Det bliver noget af det, jeg som forbundsformand vil 
arbejde med i den næste tid, inden jeg stopper i DFF, sagde 
han.

Foreløbig ser det ud til, at DFF kommer ud af 2021 med 
et mindre underskud på grund af en tastefejl samt lidt større 
udgifter på det nye fællessekretariat i Solrød.

– Men der er et enkelt forhold, vi ikke kan styre, og det er 
indtægter fra medlemmerne. Vi har mistet 47 medlemmer og 
har dermed fået færre indtægter, men vi håber på en bedre 

økonomi fremadrettet, når vi ser, hvad vores samarbejde 
kommer til at give, påpegede formanden, der også kort for-
talte om a-kassen og PFA som samarbejder på pension.

Fremtiden for Dansk Formands Forening 
er meget afhængig af, at vi bliver flere 
medlemmer, eller i det mindste bevarer 
vores medlemstal.

KIM BØJE MADSEN, FORBUNDSFORMAND
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FAGLIG SAG TRÆKKER
LANGE SPOR BAGUD
Lolland Kommune nægter at 
aflønne fire formænd med en så-
kaldt telefonvagt efter overens-
komsten.

AF NIELS HENRIKSEN

– Vi har en sag som sætter spor langt 
tilbage. En sag som har kørt mere end 
to år, hvor Lolland Kommune nægter at 
aflønne fire formænd med en såkaldt 
telefonvagt efter overenskomsten. 

Kommunen mener ikke, at der er tale 
om en ”rigtig vagt”, fordi formændene 
ikke skal ud men i stedet iværksætte 
tiltag. Så vil man spise dem af med et 
langt mindre beløb. Det er blevet et me-
get uskønt forløb, hvor beskyldninger 
ryger hen over bordet, og hvor især en 
HR-medarbejder er kommet i fokus. Da 
sagen trak ud, måtte jeg afgive den til 
vores jurist i fællessekretariatet. Hun har 
være til forhandling i kommunen men 
mødte her arrogance, mens løgne føg 

over bordet. Jeg fatter ikke ledelsen, 
da kommunens mellemledere med en 
fornuftig løn vil bære Vej og Park frem. 
Nu sker det modsatte formentlig.

Sådan sagde afdelingsformand Lars 
E. Hansen, da Lolland-Falster Afdeling 
holdt afdelingsmøde på Hotel Falster.

– Vi er i dag 25 aktive og 14 pen-
sionister, et minus på 2. Den ene gik 
på pension og var ikke interesseret i 
at fortsætte DFF. Den anden hjalp vi 
med at forhandle en rigtig god aftale 

– Kære Per. Tillykke med dit jubilæum det har været en fornøjelse at have dig med i afdelingen i 25 år, deraf en stor del som bestyrelsesmedlem, sag-

de afdelingsformand Lars E. Hansen, da han lykønskede Per Dvinge med 25 års medlemskab af DFF. Til venstre forbundsformand Kim Bøje Madsen.

10 DANSK FORMANDS FORENING | MARTS 2022

DANSK FORMANDS FORENING | STORE PROJEKTER I GANG PÅ LOLLAND-FALSTER



på plads, hvorefter han meldte sig ud, 
sådan noget ærgrer mig til næsten søvn-
løshed, sagde han.

– Arbejdsløse er ikke noget, vi 
taler om i DFF. I august sidste år var vi 
lige oppe og runde 8, men her i januar 
er det tal 3, altså på landsplan. Hvis 
arbejdsgiverne skal have nye formænd, 
skal de ud at stjæle fra hinanden. Vi 
har på det seneste haft tre annoncer på 
hjemmesiden, og der gik lang tid, før 
jeg kunne fjerne dem. Formændene er 
bare ikke derude, og så skal man gøre 
som Arkil, som uddanner egne for-

mænd. Det samme gør flere af de store 
entreprenører.

– Det er lønmodtagernes marked 
i øjeblikket, men jeg siger, ligesom jeg 
gjorde for år tilbage, vis nu lidt måde-
hold og lad være med at spænde skruen 
alt for meget. Tro mig, det bliver hver-
dag igen, og det er de højest lønnede, 
der ryger først, når engang vi skal den 
anden vej, påpegede Lars Hansen, der 

videre omtalte de to helt store anlægs-
projekter på Lolland-Falster, nemlig Stor-
strømsbroen og Femern-forbindelsen.

– På Storstrømsbroen vil skandaler-
ne ingen ende tage. Der er forsinkelser 
hele tiden, og nu har man udskudt 
udvidelsen fire gange, inden det første 
brofag er lagt. Der er på sådan et pro-
jekt milepæle, og her havde entrepre-
nøren så travlt med den første bropille 

Afdelingsformand Lars E. Hansen fortalte bl.a. om projekterne med Storstrømsbroen og Femern-

forbindelsen.

Dem på Storstrømmen 
skal passe på, ellers 
kører vi under Femern 
før vi får det første tog 
over Storstrømmen. 
 

LARS E. HANSEN, AFD. FORMAND
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på Falster-siden at det blev sat forkert, 
og man har efterfølgende været tvunget 
til at måtte løfte det op og sætte det 
på plads igen. Nu er entreprenøren og 
Vejdirektoratet uenige om, hvornår man 
kan køre over, her håber jeg, at entre-
prenøren får ret. Jeg er glad for, at jeg 
ikke er DSB, der har indkøbt tog med 
henblik at køre over i 2023. Nu bliver 
det formentlig i 2027, konstaterede Lars 
E. Hansen, der til gengæld glædede sig 
over aktiviteten på Femern.

– Det er utroligt, hvad der sker 
dernede. Der er nu 1000 mand i gang, 
og deraf mange lokale der er ansat i 

Søren Jensen påtog sig – som sædvanligt, 

fristes man til at sige – hvervet som dirigent på 

afdelingsmødet.

Arbejdsløse er ikke 
noget vi taler om i DFF. 
I august sidste år var vi 
lige oppe og runde 8, 
men her i januar er det 
tal 3, altså på landsplan.

LARS E. HANSEN, AFD. FORMAND

lokale firmaer. Det er et utroligt projekt, 
der fortjener alt det ros jeg kan komme 
i tanke om. Senest næste år begynder 
produktionen af tunnelelementer, og så 
går det bare derudaf. Dem på Stor-
strømmen skal passe på, ellers kører vi 
under Femern før vi får det første tog 
over Storstrømmen, smilte afdelingsfor-
manden, der i en periode har lovet af 
hjælpe Bornholms Afdeling.

Lars E. Hansen oplyste, at Lol-
land-Falster Afdeling inviterer til fore-
drag om Storstrømsbroen den 7. maj og 
til besøg på Femern-forbindelsen den 3. 
september.
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Virksomheden Gamle Mursten i Svendborg renser 
og sælger godt fire mio genbrugssten til projekter i 
fortrinsvis Danmark, Norge og Sverige.

AF NIELS HENRIKSEN

Alder er kun et tal, siger man tit. Men når det handler om at 
genbruge gamle mursten til nye byggerier, er alder meget 
mere end et tal. Her er alder nemlig afgørende for, om stenen 
kan bruges, eller om den ikke har en fremtid i et nyt, moder-
ne byggeprojekt.

– I 1960 gik man i byggeriet fra at bruge kalkmørtel til at 
bygge huse med cementmørtel mellem stenene. For gen-
bruget betyder det, at sten fra 1960 ikke kan genbruges, 
fordi cementmørtel er så hårdt, at det ikke er muligt at skille 

NYT LIV 
TIL GAMLE MURSTEN
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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 …

mørtlen fra stenen, uden at stenen går i stykker. Derfor kan vi 
kun bruge sten, der er anvendt til byggeri før 1960, forklarer 
indehaver og administrerende direktør hos Gamle Mursten i 
Svendborg, Claus Juul Nielsen.

Han er købmand – eller sælger, egentlig – og havde ar-
bejdet i forskellige brancher, da han i 2003 fik mulighed for at 
overtage virksomheden i Svendborg. Her havde den tidlige-
re indehaver allerede opfundet en maskine, der med kraftige 
vibrationer effektivt kan skille mursten og mørtel.

HÅNDARBEJDE
– Selv om anlægget ved første øjekast måske kan se lidt 
primitivt ud, ligger der stor ingeniørkunst bag den paten-
terede opfindelse, og når mørtel og mursten er separeret, 

Genbrug af mursten har i princippet 
fundet sted i alle de år, der har været 
produceret mursten. Det har bare handlet 
om at bukke sig ned og samle stenene op.
CLAUS JUUL NIELSEN, ADM. DIREKTØR
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overgår den videre forarbejdning til en håndfuld medar-
bejdere, der med murerhamre dels sørger for den sidste 
afpudsning og dels sorterer stenene i forhold til de projek-
ter, som vi aktuelt skal levere sten til. Her er medarbejder-
ne med deres håndelag og erfaring således fuldstændig 
afgørende for den videre proces, understreger Claus Juul 
Nielsen og tilføjer, at der blandt de omkring 20 medarbej-
dere er udsatte grupper, som har fundet et meningsfyldt 
arbejde på Skotlandsvej.

CE-MÆRKEDE
Gamle Mursten er således den eneste virksomhed af sin 
slags, der er i stand til at rense mursten helt uden brug af 
kemikalier eller vand til rensning, og dermed er der ingen 
udledning af farlige stoffer i produktionen. Gamle Mursten er 
også den eneste virksomhed i EU, der er i stand til at levere 
CE-mærkede mursten til genbrug. Virksomheden har eget 
laboratorium, der tager prøver og tester stenene fra bl.a. 
nedbrydningsprojekter for at vurdere, om stenene kan bru-
ges til nye projekter.

NEDBRYDNING OG GENBRUGSPLADSER
Gamle Mursten får sine råvarer fra en lang række af landets 
genbrugspladser og ikke mindst fra større eller mindre 
nedbrydningsprojekter. Mellem 30 og 60 tons bliver det til 
dagligt. Gamle Mursten henter typisk stenene i egne lastvog-
ne og sparer derved nedbryderne for udgifter til transport og 
deponi.

Når stenene er rengjort, sorteres de efter projekter, hvor-
efter robotter stabler dem i lagerhallerne.

BYGNINGSKOMPONENTPRISEN
– Genbrug af mursten har i princippet fundet sted i alle de 
år, der har været produceret mursten. Det har bare handlet 
om at bukke sig ned og samle stenene op, men det ”grønne 
marked” er vokset markant gennem de seneste 4-5 år, og 
vi har nu så travlt, at vi dels ikke producerer til lager og dels 
overvejer, om vi skal etablere yderligere en produktionslin-
je, forklarer Claus Juul Nielsen, der sidste år modtog den 
prestigefyldte Bygningskomponentprisen, som er indstiftet 
af Velux Fonden og Villum Fonden. Prisen gives til en eller 
flere personer, der har gjort en særlig indsats for industrielt 

I 1960 gik man i byggeriet fra at bruge 
kalkmørtel til at bygge huse med 
cementmørtel mellem stenene. For 
genbruget betyder det, at sten fra 1960 
ikke kan genbruges, fordi cementmørtel 
er så hårdt, at det ikke er muligt at skille 
mørtlen fra stenen, uden at stenen går 
i stykker. Derfor kan vi kun bruge sten, 
der er anvendt til byggeri før 1960.
CLAUS JUUL NIELSEN, ADM. DIREKTØR
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fremstillede bygningskomponenters værdi, betydning og 
praktiske anvendelse i dagliglivet. Prisen uddeles hvert andet 
år og er på 100.000 kr.

”Claus Juul Nielsen har opdyrket en unik ekspertviden på 
en specifik bygningskomponent og formået at etablere en 
ny leveringskæde, der gør det muligt at genbruge mursten 
i stor skala. Claus Juul Nielsens entreprenante indsats er 
forbilledlig og kun mulig gennem vedholdenhed og indlevet 
forståelse for bygningskomponenters, betydning og prakti-
ske anvendelse i dagliglivet”, lød begrundelsen for prisudde-
lingen, som direktøren naturligvis er mega stolt over.

TILSLAG TIL NYE MURSTEN
Blandt de tusindvis af mursten, der lander på pladsen på 
Skotlandsvej, er selvfølgelig også en del, som ikke går 

igennem kvalitetskontrollen. En del af dem bliver neddelt og 
anvendes som tilslag i produktionen af nye mursten.

– Vi ved fra teglværkerne, at hvis de bruger neddelte 
mursten som tilslag til produktionen af nye sten, får de en 
endnu mere holdbar mursten, fortæller Claus Juul Nielsen.

– Når vi leverer rensede genbrugssten til nye projekter, 
hvor stenene bliver muret op med kalkmørtel, kan murstene-
ne jo bruges igen og igen og er dermed et særdeles bære-
dygtigt element i byggeriet, gør han opmærksom på.
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ARKIL HAR 
UDKLÆKKET ET NYT 
HOLD FORMANDS- 
ASPIRANTER

En flok glade og stolte aspiranter har papir på, at de har gennemgået Arkils formandsaspirantkursus.
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11 medarbejdere med potentia-
le til at blive formand har gen-
nemgået entreprenørvirksomhe-
dens eget uddannelsesprogram.

AF NIELS HENRIKSEN

Manglen på formænd er til at tage at 
føle på, og ledigheden i Dansk For-
mands Forening er på det nærmeste 
nul. Markedet er støvsuget, og i takt 
med at byggeaktiviteten ikke ser ud til 
at falde foreløbig, og masser af større 
projekter skyder op, bliver kampen 
om de dygtige formænd også bare 
skarpere og skarpere. Løsningen kan 
være at gøre sine hoser grønne overfor 
formænd, der allerede er ansat hos 
konkurrenterne. Eller at uddanne dem 

selv, som entreprenørvirksomheden 
Arkil gør. Virksomheden har netop 
sagt tillykke til et nyt hold aspiranter, 
der har gennemgået et års uddannelse 
i eget regi.

For de nye potentielle formænd har 
kurset været en øjenåbner, og de er 
nu blevet udstyret med værktøjer, som 
gør dem egnet til at stå i spidsen for et 
hold medarbejdere. Ved den afslutten-
de seance på Scandic Hotel i Kolding 
fik kurset og processen stor ros af del-
tagerne, som dog også havde ønsker 
til fremtidige forløb. Eksempelvis blev 
der efterlyst endnu flere værktøjer til 

Arent Michael Jensen har stået for undervisningen af aspiranterne.

– Det er godt nok et udfordrende job, og jeg 

har stor respekt for formændene. Der skal 

meget mere til end skolebænken, fastslog 

teknisk direktør hos Arkil, Jan Schmidt.
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HAR 
ALLEREDE 
LÆRT 
MEGET
– Egentlig havde jeg nok tro-
et, at jeg nu ville have været 
længere i karrieren, men jeg 
er helt afklaret, og jeg er jo så 
ny, så jeg skal også lære Arkil 
at kende.

28-årige Andreas Jensen blev ansat i 
Arkil i 2020 og blev hurtigt udpeget 
som en af de medarbejdere med 
potentiale til at blive formand.

For ham ligger det naturligt at 
tage ansvar og tage føringen på et 
projekt.

Det har han fået mulighed for 
nu, for han er allerede blevet tildelt 
flere småprojekter, hvor det er ham, 
der er tovholderen.

– Det har været fint, også selv 
om jeg måske først bliver formand 
om 5-6 år. Det er jeg helt klar på, 
understreger Andreas, der synes, at 
aspirantkurset har været rigtigt godt, 
og at han allerede har lært meget.

konflikthåndtering, og rigtig mange 
nye formænd vil opleve konflikter, når 
de går fra af være en del af sjakket til 
at blive formand for det samme sjak. 
Andre efterlyste endnu mere generel 
uddannelse til at gøre hverdagen lette-
re, og så pegede de fleste på vigtighe-
den af den rigtige kommunikation og 
det grænseoverskridende i at stå op og 
tale foran en større forsamling.

I ER GODT NOK SEJE
Teknisk direktør i Arkil, Jan Schmidt, 
var fuld af beundring for de nye poten-
tielle formænd.

– I er godt nok seje, og I har gjort det 
mega godt. Jeg synes, at det er utroligt 
modigt af jer bare at tænke tanken om 
at være formand. Jeg har ikke prøvet 
det selv, men jeg kan huske fra min tid 
på byggepladsen, hvordan jeg hadede, 
når formanden skulle have ferie. Det er 
godt nok et udfordrende job, og jeg har 

Dansk Formands Forenings forbundsformand, Kim Bøje Madsen, var inviteret med til at hylde de 

nye formandsaspiranter.

stor respekt for formændene. Der skal 
meget mere til end skolebænken.

– Og til dig Benny, der har besluttet 
at trække stikket i en periode. Der er 
ingen, der har glæde af en formand, 
der har tabt overblikket, så stor respekt 

for din beslutning. Og vigtigt, at du 
erkender, hvordan du har det, og at du 
står frem.

– Tillykke med første skridt mod at 
blive en dygtig arbejdsleder, sagde Jan 
Schmidt i sin tale til aspiranterne.

Andreas Jensen er allerede tildelt flere mindre projekter.
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Vejen til bæredygtig og renere miljø
      
med Saltnex
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700L - 1050L -
1400L - 1750L
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Alt indenfor 
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og glatføre-
bekæmpelse

Den bedste  
forsikringspakke til  

den bedste pris
Indbo-, Hus-, Bil- og Ulykkesforsikring

tjm-forsikring.dk/bedstitest-forsikringspakke

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Til dig, der  
er medlem  

af DFF

FORMAND FIK NYE VÆRKTØJER
Kim Sørensen er noget aty-
pisk. Han arbejder nemlig 
allerede som formand og har 
gjort det i flere år.

– Inden jeg kom til Arkil havde jeg 
arbejdet som formand i et andet 
firma i to år. Og nu har jeg i to år 
arbejdet som formand hos Arkil. 
Jeg er super glad for, at jeg har fået 
mulighed for at deltage på aspirant-
kurset, selv om jeg jo allerede er 
formand. Jeg har bare aldrig fået en 
uddannelse i at være formand og i 
at tackle alle udfordringerne på byg-
gepladsen. Jeg har jo været formand 
uden at have grundstenene til at 
løse opgaven. På aspirantkurset har 
jeg fået nye værktøjer, og jeg vil da 

gerne have endnu mere uddannelse, 
hvis det er muligt. Jo bedre jeg er 

klædt på, jo lettere bliver hverdagen, 
smiler Kim Sørensen.

Kim Sørensen har allerede været formand i fire år men har manglet uddannelse. På aspirant-

kurset fik han nye værktøjer.
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TRÆKKER STIKKET
Benny Rygaard er asfaltarbejder langt ind i sjælen. Han har arbej-
det på vejen i snart 15 år og har stadig masser af ambitioner for sit 
arbejdsliv.

Derfor bad han også selv om at blive 
en af aspiranterne på Arkils andet 
forløb. Han ville gerne have mere ind-
flydelse på de projekter, han arbejder 
med og påtager sig gerne ansvaret for, 
at opgaverne bliver løst bedst muligt.

– Men jeg er sådan en, der har 
svært ved at sige nej, så jeg påtog mig 
bare alt for meget arbejde, og på et 
tidspunkt blev det for meget. Derfor 
har jeg besluttet at trække stikket i 
en periode. Men jeg vil rigtigt gerne 

stadig være formand, så jeg skal stille 
og roligt bygges op igen, understreger 
Benny Rygaard, der har fået megen 
erkendelse for sin beslutning.

Benny Rygaard forklarede, hvorfor han har 

valgt at trække stikket i en periode. 

En beslutning han fik stor anerkendelse for.

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 af endnu ukendt gæst.

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. 3296 5622 eller mail: kbm@danskformand.dk

TIL ALLE 
MEDLEMMER
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www.ep.dk / Tlf. 70 26 77 22

LEVERANDØR TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

AF NIELS HENRIKSEN

Flamingo (EPS) er et fremragen-
de materiale. Det består af 98 pct. 
luft og 2 pct. plastråvare. Det vejer 
nærmest ingenting, og i kraft af sin 
sammensætning er flamingo særdeles 
velegnet som bygningsisoleringsmate-
riale og emballage til bl.a. fødevarer, 
tekniske komponenter og møbler 
samt en lang række andre produk-
ter. Desuden er flamingo 100 pct. 

98 PCT. LUFT OG 100 
PCT. GENANVENDELIG
Norsk-ejede BEWI er førende indenfor udvikling og produktion af en lang række flamingo-produkter 
– bl.a. til bygge og anlæg samt emballage.
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genanvendeligt og derfor et ekstremt 
bæredygtigt materiale med et mini-
malt aftryk på miljøet.

Den norskejede BEWI-koncern 
med produktion på otte lokationer 
i Danmark er blandt de førende 
indenfor udvikling og produktion af 
flamingo-produkter, mens virksomhe-
den gennem de senere år har udvidet 
produktporteføljen til andre typer 
materialer.

BEWI har været til stede i Dan-
mark siden 2014 og beskæftiger knap 
300 medarbejdere på otte lokationer 

og producerer, indsamler og recirku-
lerer i hele landet.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
– Hos BEWI arbejder vi aktivt med 
FNs verdensmål, og vi har en klart 
formuleret bæredygtighedsstrategi, 
der foreløbig rækker frem mod 2030, 
forklarer Karl Erik Olesen, der har 
arbejdet med flamingo i mere end 
30 år, og som er direktør for BEWI i 
Danmark.

– Vores produkter skal være 100 
pct. genanvendelige, og den strategi 

arbejder vi allerede med i dag, hvor 
brugte flamingoprodukter indsamles, 
komprimeres og omsmeltes på vores 
recirkuleringsfabrik i Thisted. Herefter 
sendes den recirkulerede plastgranulat 
til BEWI’s egne råvarefabrikker, som 
fremstiller en ny 100 pct. recirkuleret 
råvare, som igen anvendes til en lang 
række ”nye” flamingoprodukter. Vi 
arbejder på ikke at skabe spild i vores 
produktion og at indsamle alt, hvad 
vi bruger i produktionen, så vi på 
den måde ikke belaster miljøet ved at 
producere nyt.

Hos BEWI arbejder vi aktivt med FNs verdensmål, og vi har 
en klart formuleret bæredygtigheds strategi, der foreløbig 
rækker frem mod 2030.
KARL ERIK OLESEN

GENANVENDT ISOLERING
 
GreenLine EPS består af 100 pct. gen-
anvendt materiale og har de samme 
egenskaber som almindelig EPS.

Den eneste synlige forskel mellem 
almindelig EPS og GreenLine-produk-
terne er en minimal farveforskel.

Den helt centrale forskel er dog, at når 
kunderne eksempelvis vælger Gre-
enLine bygningsisolering, sænker de 
CO2-udledningen med hele 56 pct.

EPS er et imponerende materiale, 
fordi det bibeholder sine førsteklasses 
egenskaber, selv om det genanvendes 
igen og igen.

Det betyder derfor også, at Green-
Line-serien har den samme frem-
ragende kvalitet som BEWIs andre løs-
ninger – og er CE-mærket, samtidigt 
med at den gør en forskel for klimaet 
og kundens bæredygtighedsmål.

FAKTA
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UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ
ARKIL SØGER FORMÆND

WIN-WIN
– Vi indsamler allerede i dag en meget 
stor mængde flamingo i form af brugt 
emballage i hele Danmark. Vi har 
eksempelvis samarbejde med en lang 

række genbrugspladser, hvor vi henter 
komprimeret flamingo. Det er en ren 
win-win situation, hvor genbrugsplad-
sen sparer at køre flamingoen væk 
og samtidig betale afgift til forbræn-

dingsanlægget. Desuden er indsam-
ling og komprimering af flamingo fra 
genbrugspladsen en klar gevinst for 
miljøet, for beregninger fra bl.a. Tekno-
logisk Institut viser, at når 1 kg. EPS 
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DET VIDSTE DU IKKE OM BEWI
 
Mens BEWI måske vil være ukendt 
for mange danskere, så er virk-
somhedens produkter særdeles 
nærværende.

Foruden emballage til eksempelvis 
fiskeindustrien finder man bl.a. 
BEWIs produkter som det beskyt-
tende lag af flamingo indeni cykel-
hjelmen, nakkestøtterne i bilen, 
kernen i moderne kofangere til 
biler, selvvandingskasser til haven 
eller drivhuset, drænsystemer som 
ligger under kunstgræsbaner på 
sportsanlæg og små biobaserede 
kugler, der erstatter granulerede 
bildæk ovenpå kunstgræsbaner, 
beskyttende emballage.

BEWI-koncernen har produktion af 
flamingo i Norge, Sverige, Finland 
og Danmark.

FAKTA

(flamingo) genanvendes, spares 2 kg 
olie, over 5 kg CO2-emissioner og 46 
liter vand.

– Af vores strategi frem mod 
2030 fremgår videre, at mindst 50 
pct. af kørsel med produkter skal 
foregå med ikke-fossilt brændstof, 
at mindst halvdelen af den energi, 
vi benytter ved produktionen, skal 
komme fra ikke-fossile kilder, og at 
mindst halvdelen af vores råmateriale 
skal komme fra ikke-fossile kilder. 
Desuden ønsker vi aktivt at involvere 
vores samarbejdspartnere, så vi kan 
udvikle os sammen. Vi vil indgå i 
forskningsprojekter og bidrage til, at 
samarbejdspartnere i udviklingslande 
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Køb din næste minilæsser hos os,

vi har den rigtige maskine 

til den rigtige pris!

Vi har kampagne på

XCMG 
XE20E
m. tiltman,
inkl. 2 års garanti

og skovlpakke.

J-Maskiner
Stationsvej 2-4 • 6230 Rødekro

www.j-maskiner.dk
www.webshop.j-maskiner.dk

www.eurotracdanmark.dk

VI HAR ALLE MODELLER TIL

OMGÅENDE LEVERING!

KUN KR.

190.000,-
+ moms

Ring til 
Kim 51416066

eller 
Jos 20626066

kan blive cirkulære. Endelig er forhol-
det til vores medarbejdere naturligvis 
af største vigtighed. Vi vil sørge for 
lige muligheder for alle, og at medar-
bejderne får mulighed for at vokse og 
udvikle sig. Vi går naturligvis ikke på 
kompromis med vore medarbejderes 
helbred, og så vil vi sikre, at vores 
samarbejdspartnere også står 100 pct. 
på mål for vores værdier, understre-
ger Karl Erik Olesen.

Af vores strategi frem mod 2030 fremgår videre, at mindst 50 pct. af kørsel med produkter 
skal foregå med ikke-fossilt brændstof, at mindst halvdelen af den energi, vi benytter ved 
produktionen, skal komme fra ikke-fossile kilder. KARL ERIK OLESEN

UNIKT SOKKELSYSTEM
 
Styroment® sokkelsystem er velegnet 
til byggerier i en-to plan.

Oftest anvendes elementerne til en-
familieshuse eller sommerhuse, men 
de er også anvendt til institutioner, 
erhverv mv.

Med Styroment® skal der ikke bruges 
tid på udgravning til fundaments 
render.

Elementerne placeres nemlig direkte 
på sandpuden.

FAKTA
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AF NIELS HENRIKSEN

Hjalmar Hansen er ikke sådan en, der render af pladsen i tide 
og utide. Han har været formand hos entreprenørvirksom-
heden Hans Jørgensen & Søn i Odense i 42 år, og nu kan 
den 86-årige fynbo som den kun anden i Dansk Formands 
Forenings snart 125 år lange historie fejre 60 års uafbrudt 
medlemskab af fagforeningen. En mærkedag som DFF gerne 
kipper med flaget for.

Hjalmar Hansen blev født på en lille landejendom uden-
for Næsbyhoved-Broby, en god håndfuld kilometer udenfor 
Odense. Som 15-årig kom han i lære som tømrer hos en 
lokal mester i Allesø, og lige som han har været tro mod 
både arbejdsgiveren Hans Jørgensen & Søn som og Dansk 
Formands Forening, så har han og familien heller ikke 
fundet anledning til at flytte langt væk fra fødehjemmet i 
Næsbyhoved-Broby.

– I 1957 byggede jeg vores første hus lidt længere nede 
ad vejen, og i 1962 byggede jeg vores nuværende hus, på 
samme vej, smiler Hjalmar Hansen, der også har bygget 
familiens sommerhus ved Nyborg og et hus for sin bror. Han 
er gift med Inge, og sammen har de to børn, hvoraf den ene 
også er udlært tømrer. I øvrigt er også et barnebarn udlært 
tømrer.

HAR BYGGET DET HALVE AF ODENSE
– Hans Jørgensen & Søn er og var et meget stort bygge- og 
entreprenørfirma i Odense. Jeg begyndte som forskal-
lingstømrer, og da jeg blev formand var vi en overgang 10 
formænd og 10 ingeniører alene i byggeafdelingen. I alt be-
skæftigede virksomheden flere hundrede medarbejdere, da 
der var flest, fortæller Hjalmar Hansen, der lidt i spøg tilføjer, 
at han har være med til at bygge det halve af Odense.

DFF-JUBILAR HAR 
SAT SIT AFTRYK PÅ 
ODENSE
Hjalmar Hansen har været medlem af fagforenin-
gen i hele 60 år og været ansat i det samme firma i 
42 år.
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Men noget er der om snakken. Han har således været 
med til at bygge det store indkøbscenter Rosengårdscen-
tret, bydelen Vollsmose, skibshaller på Lindøværftet, flere 
større bygninger på Odense Universitetshospital – blandt 
andet retsmedicinsk institut, en fem etagers fødeafdeling og 
psykiatrisk afdeling, Fyns amtsgård, Telecentret hvor gulvet 
blev støbt i hvidt beton, en fire-sporet kørebro over Odense 
Å, Odense Banegård Center og to motorvejsbroer udenfor 
byen.

GODT 30.000 KVM KÆLDER
– Rosengårdscentret var en kæmpe opgave, hvor vi bl.a. 
skulle støbe dæk i hele kælderen. Arealet var på godt 30.000 
kvm, og opgaven tog 10 måneder. Til at begynde med støbte 
vi 800 kvm om ugen, men da vi havde fundet rytmen, nåede 

vi helt op på 1200 kvm om ugen, husker Hjalmar Hansen, der 
også var med at bygge det flotte og fagligt udfordrende Store 
Torv i indkøbscentret, hvor seks store søjler med en diameter 
på én meter bærer et skrånende betonloft, som blev støbt 
insitu.

– En overgang var vi 45 mand alene til at støbe beton-
dækket, men der var flere end 100 på byggepladsen, smiler 
den friske formand, der også husker, hvordan der blev arbej-
det igennem, da den fire-sporede bro over åen skulle støbes.

– Firmaets eget betonværk skulle levere betonen til pro-
jektet, men da det også leverede til eksterne kunder, skulle 
vi støbe om lørdagen. Vi begyndte kl. 5 om morgenen og 
arbejdede uafbrudt til kl. 18, men så havde vi også støbt 515 
kubikmeter beton, fortæller Hjalmar Hansen, der stoppede 
på arbejdsmarkedet i 1999.
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BILTEST: 
Isuzu D-Max Crew Cab Van Exclusive Aut. er en 
truck, der vækker opsigt både på byggepladsen og 
i bybilledet

AF NIELS HENRIKSEN

Japanske Isuzu har bygget biler siden 1922, så næste år er 
det 100 år siden, at de første motoriserede køretøjer rulle-
de ud fra fabrikken. I 2014 gjorde Isuzu comeback på det 
danske marked efter nogle års fravær. Indskifteren hedder 
D-Max og er en monstertruck, der vækker opsigt både på 
byggepladsen, hvor den er i sit helt rette element, og på 
parkeringspladsen i byen – hvis man ellers kan finde en, der 
er stor nok.

Isuzu D-Max er først og fremmest en arbejdsbil, der må 
trække 3.500 kg på krogen og derfor perfekt til at bakse 
maskiner og materiel til og fra byggepladsen.

Isuzu D-Max er lillebror til en af japanernes mellemklasse 
lastbiler, så lastbilens DNA er gået i arv til D-Max’en, hvor 
hele opbygningen er lige så stærk som på en lastbil. 

Og slægtskabet med lastbilen går da også igen i det 
daglige brug. Det vil ikke være fair at sammenligne en D-Max 
med en moderne personbil – den sammenligning vil begge 
biltyper tabe. D-Max er først og fremmest en arbejdsbil, 
skabt til at knokle, og det signal sender bilen da også ganske 

tydeligt. Men alligevel skal bilen jo også bruges til at komme 
fra A til B, også uden noget på krogen eller med fuldt lastet 
lad. Og den tur må nødvendigvis foregå på landevej eller på 
motorvej, så på sin vis giver sammenligningen alligevel god 
mening.

FIN SIDDEKOMFORT
Når man får sig bakset op i kabinen, sidder man dejligt højt 
i de velproportionerede og elektrisk indstillelige sæder. Jeg 
kørte en længere tur på i alt 600 km i den store japaner, og 
det var en god lejlighed til at lære bilen at kende, og det 
var faktisk stort set en fornøjelse. De store sæder betød, at 
jeg sad fint hele vejen, uden at blive træt i skroget.

Indvendigt er D-Max langt hen ad vejen udstyret som 
en personbil med lædersæder, læderagtigt indtræk på 
instrumentbordet, både analog og digital hastighedsviser 
og ikke mindst en stor, trykfølsom skærm som trenden er i 
dag.

Betjeningen af det meste er ganske intuitiv. Mobiltelefon 
er let at tilslutte, GPS’en kom også i mål efter lidt omveje. 
Derimod viste det sig lidt bøvlet af få slået lyden til, så vej-
viseren snød et par gange, men ellers fungerede den fint.

Derimod er radiodelen noget skrammel, og lidt mærke-
ligt i et land som Japan, der er verdensberømt for avanceret 
elektronik. Her er der virkelig plads til forbedring, samtidig 
med at der er et irriterende genskin på skærmen.

ARBEJDSMAND I SMOKING
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UNDERMOTORISERET
Motoren er en firecylindret 1,9 liters Intercooled Turbodiesel 
commonrail med 163 hk og 360 Nm ved 2.000-2.500 omdr./
min., hvilket indikerer et fint bundtræk. Og den mere end 
to tons tunge bil kommer da også pænt ud af startblokken 
og cruiser behageligt afsted med motorvejshastighed, men 
i forhold til vægten er de 163 hk klart i underkanten, når 
man ønsker at accelerere ved overhaling. Så er der bare ikke 
meget kraftoverskud tilbage, og det er en skam, for det gene-
relle indtryk er ellers godt.

Også godt er det, at testbilen er en såkaldt Crew Cab, som 
indikerer ekstra plads bag forstolene til en ekstra sæderække. 
Den sæderække er – naturligvis med det danske afgiftssy-
stem in mente – sparet væk, så der er til gengæld fint med 
ekstra bagageplads, også nederst i de aflåselige depotrum.

IRRITERENDE DETALJER
Hvis man skal investere i en Izuzu D-Max, skal man naturlig-

IZUZU D-MAX CREW CAB VAN EXCLUSIVE AUT. 

Motor: 1,9 l Intercooled Turbodiesel commonrail 
Ydelse: 163 hk (120 kw) v. 3.600 omdr./min 
Moment: 360 Nm v. 2.000-2.500 omdr./min. 
Transmission: Aut. 6-trin 4x4 med reduktionsgear 
Mål: 5.265 mm/1.870 mm/1.790 mm 
Frihøjde: 240 mm 
Ladlængde: 1.495 mm  
Ladbredde: 1.530 mm  
Ladhøjde: 490 mm  
Vægt: 2,085 kg  
Lasteevne: 1.015 kg  
Totalvægt: 3.100 (kan nedvejes til 3.000 kg)

FAKTA

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 Stibo Complete Mediaservice:
Jette Sterndorff-Jessen

 Tlf. +45 7610 1147
 jsje@stibo.com
 www.stibocomplete.com

vis købe den, fordi man har brug for en muskuløs arbejdsbil 
og ikke fordi, man skal køre landet tyndt på motorveje. Alli-
gevel er der nogle detaljer, som irriterer – og vil gøre det uan-
set hvor man kører. En lille bitte detalje, som ingen tilsynela-
dende har tænkt på, er, at solskærmen kommer i infight med 
bakspejlet, når solskærmen slås ned. Skærmen slår ganske 
enkelt til spejlet, så det kommer ud af position. Det er ham-
mer irriterende, men selvfølgelig ikke en kendsgerning, der 
afgør, om man køber bilen eller ej. Testbilen var forsynet med 
den danskproducerede Mountaintop, som ser brandgodt ud 
og giver bilen et urbant udtryk, men toppen er besværlig at 
rulle tilbage som et gammeldags jalousiskab.

Testbilen var desuden udstyret med en palette af eks-
traudstyr, der i alt beløber sig til godt 55.000 kr. Udover 
Mountaintoppen er der mest tale om styling-udstyr, som bare 
er med til at understrege det hippe trucklook. Selv om det 
dybest set er noget gejl, så virker det ganske godt og er med 
til at understrege, at her er arbejdsmanden trukket i smoking.
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Kender du 
alle dine fordele 

i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og 
som kunde i PFA har du fl ere fordele, end

du måske lige forestiller dig. Du har adgang 
til lejeboliger, kollegier til dine børn, 
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

PFA_Fordele_NY_2021_210x297mm.indd   1PFA_Fordele_NY_2021_210x297mm.indd   1 26/01/2022   14.3126/01/2022   14.31

ARRANGEMENTER FOR SENIORER PÅ SJÆLLAND
Vi var 14 seniorer til mødet på Overdrevskroen, hvor vi skulle aftale hvilke aktiviteter, vi vil holde i 2022. Det blev aftalt, at 
Henriette og Keld arrangerer en tur til Nordisk Film på en lørdag sammen med afdelingen. Dato kommer senere.

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 11.00 (Sankthans) går turen til Stevns Fyr med madpakke og eftermiddagskaffen på Traktør-
stedet ved Højerup Kirke.

Onsdag den 23. november 2022 kl. 12.00 holder vi vores årlige julefrokost, og det bliver på Overdrevskroen. Nærmere 
når vi kommer tættere på datoen.

Vi har søgt Sjællands Afdeling om tilskud til vores aktiviteter.

Vi har i afdelingen 93 pensionister og 2 på efterløn. Hvis der er nogen, som har lyst til at deltage, er de meget velkommen.

P. K. V.
Niels Troest

AFDELING ØSTJYLLANDS AFDELINGSMØDE
Lørdag den 12. marts 2022 kl. 14.15, Fængslet, Fussingvej 8, 8700 Horsens

Kl. 14:15 Ankomst til Fængslet
Kl. 14.30 Rundvisning i to hold
Kl. 16:00 Kaffe/the samt kage/frugt i Arresten 
Kl. 16:30  Afdelingsmøde for medlemmerne i Inspektørens lokale 
Kl. 16:30  Indsat/ansat foredrag for ledsagere i Arresten 
Kl. 18:00  Tre retters middag serveret i autentisk lokale 
Kl. 21:00  Udgangstilladelse til alle “som har opført sig ordentlig”
Af hensyn til forplejningen som afdelingen er vært ved, skal tilmelding foregå til: Afdelingsformand Leo Kristoffersen på 
mail: leo.kristoffersen@odder.dk eller på telefon 5138 7455 senest fredag den 1. marts 2022 kl. 12:00

Dagsorden til årsmødet
1. Velkomst: Ved afdelingsformand Leo Kristoffersen
2. Valg af dirigent:
3. Nyt fra PFA
4. Afdelingens beretning for året der er gået samt afdelingens planer for det kommende år ved afdelingsformand 

Leo Kristoffersen
5. Behandling af afdelingens økonomiske forhold ved kasserer Ulrik Von Benzon
6. Forhold i øvrigt der vedrører fremtiden ved afdelingsformand Leo Kristoffersen
7. Valg til bestyrelsen: 

A. To bestyrelsesmedlemmer er på valg (vælges for 2 år) 
B.  Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år)

8. Foreningens forhold ved forbundsormand Kim Bøje Madsen
9. Indkomne forslag: Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen ved Leo Kristoffersen skriftligt i hæn-

de senest den 9. marts 2021 kl. 12:00
10. Evt:

PBV Leo Kristoffersen
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AFDELINGSMØDE 2022 MIDT-VEST AFD.
Lørdag den 5. marts 2022 på Tambohus 
Kro,Tambogade 37, 7790 Thyholm

Afdelingsmødet afvikles som et weekendophold for 
medlemmer med ledsager.
Weekendophold indtjek fra kl. 14.00 og kaffe 
fra kl. 15.00-16.00

Afdelingsmøde begynder kl. 16.00
Dagsorden ifølge vedtægterne
Mød op, da der skal vælges en ny bestyrelse. Ellers må 
afdelingen desværre 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 eller
Vagn tlf. 4026 6591

P.B.V. Vagn

AFDELINGSMØDE NORDJYLLAND
Lørdag den 19. marts 2022 i Skovhuset i 
Bangsbo Dyrehave i Frederikshavn
Mødested kl. 10 Skovhusvej 30, 9900 Frederikshavn 
ved porten ind til Bangsbo Dyrehave. Der er parkering 
inden porten. Husk praktisk tøj efter vejret
Tidsplan:
Kl. 10.00  Rundtur i parken sammen med formidlings-

konsulent og naturvejleder Bo Storm. 
Her vil vi høre om Bangsbo Dyrepark, Bota-
nisk Have og deres nye tiltag med Danmarks 
vilde planter og en tur til Pikkerbakken.

Kl. 12.00 Frokost i Skovhuset inde i Dyrehaven.
Kl. 13.00  Afdelingsmøde. Dagsorden ifølge vedtæg-

terne
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være 
afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før mødet.
Af hensyn til maden er der tilmelding senest 12.3.2022 
til Jens Melgaard. Mobil 23389902 eller melgaard@
waoomail.dk
Vi følger regeringens vejledninger vedr. corona.
P.B.V. Jens Melgaard

AFDELINGSMØDE AFDELING SYD
i Kolding Borgerlige Skydeselskabs lokaler
Munkedam 2, 6000 Kolding
lørdag den 26. marts 2022 kl. 10.00
Kaffe & rundstykker fra 9.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere (revisorerne)
4. Formandsberetning v/Palle Brodersen
5. Beretning, status og fremtidsudsigter v/ forbundsformand Kim Bøje
6. Regnskab (2020 + 2021) v/ kasserer Knud Egeskov
7. Valg til bestyrelse, på valg er: 

Formand Palle Brodersen. 
Kasserer Knud Egeskov. 
Best. medlem, 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 formanden i hænde senest den 1. marts 2022 
Efter generalforsamlingen er afdelingen vært for let anretning, samt skydekonkurrence.
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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
John Mark Andersen 13.12.2021 Nordjylland
Michael Harder 03.01.2022 Nordjylland
Hans Peter Nordvang Jørgensen 03.01.2022 Sjælland
Torben James Rønne Frederiksen 27.01.2022 Bornholm

DØDSFALD
   Afdeling
Søren Krogh 10.11.2021 Syd
Ejvind Johansen 19.11.2021 Syd
Keld Bjørn Hansen Ukendt  Bornholm

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

50 28.03. Henrik Todberg, Sophie Hedvigsvej 24, 9370 Hals

60 09.04. Erik Johnsen, Kongshøjvej 40, 9210 Aalborg SØ

60 10.04. Jan Yssing Kristensen, Teglsøparken 26, 9700 Brønderslev

ØSTJYLLAND

50 12.03. Morten Johannes S. Aaby, Rugmarksvej 1, 8462 Harlev J

50 23.04. Bent Helmer Kjeldsen, Gudenåparken 7, 8860 Ulstrup

MIDT-VEST

50 11.03. Tom Bøgholm Pedersen, Ydunsvej 95, 7800 Skive

60 07.03. Jens Kristian T.  Andersen, Hornshøjparken 201, Holstebro

SYD

60 18.04. Ulrik Rasmussen, Aavej 22, 5856 Ryslinge

75 05.03. Tommy Walther Pedersen, Nørremarksvej 69, Vester Skernin

80 17.03. Remon Kidholm, Bådvej 34, 5240 Odense NØ

80 30.04. Anni Thomsen, Højvangshaven 46, 6700 Esbjerg

SJÆLLAND

50 21.04. Henrik Skøtt, Engvej 11, 3550 Slangerup

70 15.04. Leif Ravnholt Jensen, Totterupvej 4, 4653 Karise

TEMA I NÆSTE UDGAVE 
Dansk Formands Forening har til blad nr. 2 - 2022 vendt blikket mod: Femern byggeriet. 
 
Vi sætter fokus på dette meget aktuelle og gode emne som er et meget stort byggeri. 
Vi vil prøve at danne et billede af, hvor langt man er kommet i forløbet, som efter planen varer til engang i 2029. 
 
Vi vil lave nogle interviews med aktører, som arbejder på projektet.

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147. 
Deadline er den 28. marts 2022.
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FÅ DIN ANNONCE MED I 

DEN DIREKTE VEJ TIL DIN MÅLGRUPPE

Stibo Complete Mediaservice
Oddesundvej 1 • 6715 Esbjerg N

www.stibocomplete.com

KONTAKT STIBO COMPLETE MEDIASERVICE:
konsulent Jette Sterndorff-Jessen

jsje@stibo.com · tlf. +45 7610 1147
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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
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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,
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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