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DANSK FORMANDS FORENING ER EN FAGORGANISATION FOR ARBEJDSLEDERE OG KONDUKTØRER INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED SAMT FORMÆND OG ARBEJDSLEDERE
INDENFOR KOMMUNERNES OG REGIONERNES TEKNISKE FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMSTRETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.

SKRÆDDERSYET PENSIONSORDNING
Dansk Formands Forening havde på sidste generalforsamling Jens Nordentoft fra 
PFA på besøg for at fortælle om vigtigheden i at have en opdateret pensionsordning. 
Det var en øjenåbner for mange, og vi vil derfor gerne opfordre vores medlemmer til 
at gå ind på mitpfa.dk og ajourføre deres data. Her er der mulighed for at tilpasse 
indbetalinger og dækninger på eventuelle forsikringer, og det er muligt at “lege” 
med sine tal for at se, om indbetalingerne matcher med det liv, man drømmer om på 
pension.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE
DFF skal snart til at udarbejde oplæg til vores krav for OK 24 til Kommunernes Lands-
forening. Det er i god tid, men pludselig så er vi der. De første indledende møder er 
planlagt til efteråret.

BESKÆFTIGELSEN ER I TOP
Mens samfundet arbejder med de stigende priser, så kan vi konstatere at beskæfti-
gelsen stadig er meget høj i Dansk Formands Forening. Vi har i april måned haft gen-
nemsnit fire ledige. Vores ledighed afspejler klart, at der er fart på ude på arbejds-
markedet, og det er jo glædeligt.

KOMMUNALT KURSUS 2022
Dansk Formands Forening har mange medlemmer, der står med forskellige ledel-
sesmæssige udfordringer i dagligdagen. Dem, der er interesseret, opfordres til at 
læse vores kursusprogram til det kommunale kursus, som forventes afviklet i uge 41 
– den 13. og 14. oktober. Kurset, der sætter fokus på Konflikt og feedback, har en 
længere omtale andetsteds i Formandsbladet og kan også findes på hjemmesiden.

LØNSTATISTIKKEN 2021
Lønstatistikken for indkomståret 2021 er udarbejdet. Desværre har en del medlem-
mer ikke besvaret vores henvendelse. Disse medlemmer kan derfor heller ikke tælle 
med i statistikken, der er sendt ud til alle medlemmer, der besvarede vores mail. 
Statistikken kan herefter rekvireres ved henvendelse på mail til os:
dff@danskformand.dk

Kim Bøje Madsen
Forbundsformand

Din indbetaling til pension er 
vigtig og er typisk på mange 
tusinde kroner hver måned. 
Men det er mindst lige så vigtigt, 
at pensionsordningen er tilpasset, 
så den matcher dig og dit liv. 
Det er vores medlemmer desværre 
ikke så gode til at følge op på, og 
derfor vil jeg her komme med en 
opfordring til at sætte lidt ekstra 
fokus på pensionen.

PASSER DIN PENSION TIL DIG?
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NYT FRA FORENINGEN
Formanden bød velkommen til besty-
relsesmødet.

Særlig velkommen til Æresmedlem 
Gunner Pedersen samt Bo Enghoff 
Jensen.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dags-
orden blev godkendt med en enkelt 
tilføjelse.

Der var ingen kommentarer til referatet 
fra bestyrelsesmødet den 11. decem-
ber 2021.

Referatet betragtes som godkendt.

Bo Enghoff Jensen blev præsenteret 
for bestyrelsen og gav selv et godt 
signalement af sig selv og hvad, han 
står for.

2.0
FAGLIGE SAGER
2.1
Vi har lige nu afsluttet lønforhandlinger 
i mere end 10 kommuner landet over.

Der er flere aftaler på vej gennem sy-
stemet. Vi kan konstatere, at kommu-
nerne må til lommerne for at fastholde 
deres medarbejdere.

Derud over er der nogle småsager 
rundt i landet, som vi tager, som de 
kommer.

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

Vi har en retssag, som skulle have 
været i retten den 3. januar 2022 i 
Holbæk. Sagen blev udsat, da en af 
advokaterne desværre fik corona, så 
sagen er udsat til den 28. november 
2022. Det er en sag, som nu kommer 
til at vare to år. Der er kommet et større 
krav på sagen fra os, da vi også sagsø-
ger for uberettiget afskedigelse.

Så har vi i øjeblikket en mindre sag om 
manglende feriepenge. Desværre er 
firmaet ikke medlem af en arbejdsgi-
verorganisation, og så er firmaet endvi-
dere blevet solgt. Vi har bedt FH køre 
en sag mod firmaet, som er beliggende 
i Glostrup, og sagen er indledt.

Vi har også en mindre sag fra Nordjyl-
land, hvor et medlem ikke har fået den 
rette pension, siden han begyndte i 
firmaet i 2014.

Lønstatistikken er klar til udsendelse 
til de medlemmer, der har sendt ind til 
Formandsforeningen. Den nye statistik 
blev udleveret og gennemgået på mø-
det. Tilslutningen fra medlemmerne til 
at besvare foreningen, har været noget 
bedre i år.

Afdelingsmøderne har været lidt en 
blandet landhandel, for at sige det 
lidt populært. Men ingen tvivl om, at 

de steder, hvor der er et arrangement 
tilknyttet, er tilslutningen bedre til 
møderne. Det var dejligt, at Midt-Vest 
Afdeling fortsætter. Der kom tre nye 
ind i bestyrelsen, og Vagn Nordentoft 
blev genvalgt perioden ud. Møderne 
i de øvrige afdelinger forløb fint, og 
valgene blev gennemført som planlagt.

Kim kunne fortælle, at økonomien i 
afdelingerne ser ud til at være fin, og 
han håbede, at afdelingerne vil prøve 
at bruge nogle af pengene på aktivite-
ter. Der var en dialog om tilslutningen 
til de enkelte afdelingsmøder. Vores 
medlemmer værner om deres fridage, 
og Kim mente derfor, at et aftenarran-
gement måske kunne være en god idé, 
også for måske at tilknytte et eventuelt 
arrangement. Det bestemmer den 
enkelte afdeling selvfølgelig selv.

Kim afventer flere indmeldelser af nye 
medlemmer, som vi har hjulpet med 
deres lønaftaler. Det er meget vigtig, 
der bliver fulgt op på lønaftalerne samt 
kontrakter, for det er typisk den vej, vi 
får nye medlemmer ind i DFF.

Kim har haft et virtuelt møde i det nye 
fællesskab siden sidste møde. Vi har 
fået en henvendelse fra beboerforenin-
gen om, at kælderen skal ryddes, da der 
skal opsættes bure, så der kommer mere 
styr på tingene i kælderen. Det skyldes, 
at beboerforeningen skal renovere og 
lave en bedre opdeling i kælderen.

Vores årlige udgift til fællessekretari-
atet fik en mindre stigning. Budgettet 
for fællesskabet blev gennemgået og 
taget til efterretning.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag d. 9. april 2022 på Hotel Svendborg

DAGSORDEN:
1. Velkomst og gennemgang af 

dagsorden.
2. Faglige forhold.
3. Organisatoriske forhold
4. Driftsforhold.
5. Øvrige forhold
6. Eventuelt
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2.2
Formandsoverenskomsten og Driftsle-
deroverenskomsten er færdigbehand-
let og lagt på hjemmesiden. De kan 
også rekvireres på kontoret.

Vi er nogle organisationer, der er util-
fredse med den langsomme tilgang i 
Kommunernes Landsforening – KL har 
udvist i dette efterfølgende forløb.

3.0
Kim er, som valgt revisor, indkaldt til 
møde i Forhandlings Fællesskabet 
den 8. juni, hvor han sammen med 
én mere, skal revidere regnskabet i 
Forhandlings Fællesskabet.

Vores AKUT-bidrag i februar 2022 var 
som forudsagt. Nu bliver det spænden-
de at følge, hvor meget coronaen har 
betydet, når vi kommer til august 2022.

3.1
Vore næstformand, Lars Erik Hansen, 
deltager i Lederforum, og der har 
blandt andet været virtuelle møder.

Kim fremlagde sine tanker om det 
fortsatte medlemskab af FH for besty-
relsen.

3.2
Vi har holdt et møde i FR inde ved 
Maskinmestrene. Vi talte om arbejdssi-
tuationen og om de nye tiltag, Maskin-
mestrene har taget siden sidst.

3.3
Vores arbejdsløshed er næsten uæn-
dret. Der er fem ledige medlemmer i 
februar, så vi konstaterer, at der er stor 
efterspørgsel på formænd i branchen. 
Vi har modtaget en skrivelse fra A-kas-
sen om deres planer med at etablere 
nye kursussteder rundt i landet. Kim 
har netop været til indvielse af nye 
lokaler i Aalborg. Her har man indledt 
med iværksætter-kurser. Der er ca. 

20 personer i alle aldre på kursus ad 
gangen. Det har vist sig at være en stor 
succes i hovedstaden, så derfor er det 
besluttet også at fase det ud i regioner-
ne. Foreløbig til Aalborg og Aarhus.

3.4
Gennemgang af vores budget til og 
med marts 2022 blev udleveret og 
gennemgået. Budgettet blev taget til 
efterretning.

Der er udfordringer med annoncerne 
til Formandsbladet, da mange firma-
er er sprunget fra aftalerne, eller har 
udsat dem til senere.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået 
og taget til efterretning. Det blev efter-
følgende underskrevet af bestyrelsen.

4.1
BLADET
Formandsbladet nr. 1 2022 er udsendt 
med temaet: bæredygtighed og gen-
brug.

Budgettet for Formandsbladet 2022 ser 
ud til at svigte lidt. Selv om coronaen 
nu er på retur, så er annoncørerne 
meget tilbageholdende.

Der var en debat i bestyrelsen om antal 
udgivelser på årsplan. Måske vi skal 
nedsætte antallet af udgivelser til fire 
stk. om året. Kim vil undersøge evt. 
besparelse til næste møde.

Til blad nr. 2 2022 har vi fokus på 
Femern- byggeriet.

HJEMMESIDEN
Lars E. Hansen administrerer hjemme-
siden og følger op på det, der tilgår os. 
Vi lægger alt aktuelt ind og vil selvføl-
gelig appellere til, at alle følger med. 
TJM Forsikring sender en del nyheder 
til os, som kan ses på vores hjem-
meside, lige som de sender til vores 

Facebook side. Der kører i øjeblikket 
en kampagne med TJM Forsikring.

5.1
EMNER TIL KOMMENDE MØDER/
KURSER (ALLE)
Kommunalkursus planlagt og bestilt i 
uge 41 på Hotel Svendborg.

Den 12.-13. oktober 2022 i Svend-
borg.

Det bliver med en ny underviser ved 
Arent Michael Jensen fra Fredericia.

5.2
GENERALFORSAMLING I DFF
Generalforsamling den 30. april 2022 
på Huset i Middelfart.

Dagsorden blev gennemgået og god-
kendt på sidste møde.

Jens Johan Nordentoft fra PFA kommer 
og gennemgår vores pensionsaftale, 
samt om de forskellige ting der rører sig.

Kim blev bedt om at sætte et indkomne 
forslag på dagsorden.

Indkommet forslag til generalforsamlin-
gen, fra Afdeling. Syd, er blevet sat på 
den udsendte dagsorden.

5.3
NÆSTE MØDER:
Bestyrelsesmøde den 29. april 
i Middelfart.
Sommermøde den 25. juni 2022 
i Solrød.
Efterårsmødet den 15. oktober 2022 
i Solrød.
Vintermødet den 26. november 2022.

5.4
EVENTUELT:
Ingen indlæg.

Referent Kim Bøje Madsen

DANSK FORMANDS FORENING | NYT FRA FORENINGEN

5DANSK FORMANDS FORENING | JULI 2022



GENERATIONSSKIFTE 
MÅSKE PÅ VEJ I DFF

Bo Enghoff Jensen er inviteret 
med til bestyrelsesmøderne, og 
kemien ser ud til at være god

AF NIELS HENRIKSEN

Siden 2004 har forbundsformanden for 
Dansk Formands Forening heddet Kim 
Bøje Madsen. Det hedder han stadig, 
men dåbsattesten er begyndt at blive 
lidt gul i kanterne, og den stoute ven-
delbo har med rettidig omhu allerede 
forberedt bestyrelsen på, at han ved 
juletid 2023 fylder 67 år og dermed 
kan kalde sig for folkepensionist. En 
naturlig milepæl, som en ny frontfigur i 
DFF med fordel kan læne sig op ad.

I erkendelse af, at det formentlig ikke 
bliver muligt at finde en formand i egne 
rækker, der vil sige sit job op for at stå 
i spidsen for Danmarks eneste fag-
forening med Formandsoverenskom-
sten, er der over de seneste måneder 
diskuteret flere modeller for et genera-
tionsskifte.

EN AF MODELLERNE
I dag bærer Kim Bøje Madsen de fleste 
kasketter. En af de modeller, der ser 
ud til i øjeblikket at have størst chance, 
er en model, hvor en person stiller sig 
i front for at varetage medlemmernes 
fagpolitiske interesser, hvorefter de 
rent faglige sager bliver håndteret fra 
kontoret i Solrød Strand. Her er med-
arbejderne allerede rigtigt godt inde i Viceforbundsformand Lars E. Hansen styrede slagets gang på generalforsamlingen.
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arbejdet, og kan potentielt suppleres 
med yderligere en medarbejder. Kim 
Bøje Madsen har dog lovet at stille sig 
til rådighed med sin enorme erfaring 
og viden på det faglige område i en 
periode.

Efter længere tids søgning i egne ræk-
ker ser det ud til, at bestyrelsen i DFF 
har fundet den helt rigtige person til at 
tegne fagforeningen fremadrettet.

EN GOD KEMI
Bo Enghoff Jensen er formand hos 
Odsherreds Kommune og beskæftiger 
sig med kommunens genbrugspladser. 
Han er et kendt ansigt i DFF, hvor han 
igennem mange år bl.a. har været fast 
deltager på fagforeningens kommunale 
kurser.

– Vi har inviteret Bo Enghoff Jensen 
til at deltage i bestyrelsesmøderne 

Jeg vil desuden ikke 
undlade at bemærke 
de relativ store beløb, 
der ligger ude i 
afdelingerne.

Pengene bør komme 
ud og gøre gavn for 
foreningen.

Jeg mener, at de enkelte 
afdelinger bør gå i 
tænkeboks, og så tager 
vi det op i bestyrelsen.
KIM BØJE MADSEN 
FORBUNDSFORMAND
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fremover, og han er kommet godt i 
gang. Jeg fornemmer en god kemi, og 
jeg er sikker på vi har fat i den rette. Bo 
har overfor mig givet udtryk for, at han 
føler sig velkommen og er godt tilpas i 
bestyrelsen. Så jeg tror og håber på, at 
vi har en god mand i Bo fremadrettet, 
sagde Kim Bøje Madsen blandt andet 
i sin beretning på generalforsamlingen 
i Huset i Middelfart, hvor fremtiden 
fyldte en del.

AGTET OG RESPEKTERET
– Jeg betvivler ikke vores ret til at være 
en vigtig medspiller både for vores 
medlemmer og i branchen. Vi er hel-
digvis stadig agtet og respekteres hos 
arbejdsgiverne, og så lang tid vi er det 
og gør en forskel for vores medlemmer 
i eksempelvis faglige sager, så mener 
jeg bestemt også, at vi skal være her. 
Vi må derfor til at finde flere metoder 
til at synliggøre os. Ingen tvivl om at 
de elektroniske platforme er oplagte. 
Det er især Facebook og LinkedIn, som 
kunne være gode at bruge. Måske vi 
skulle overveje at ansætte en studen-

Forbundsformand Kim Bøje Madsen tog i sin beretning bl.a. hul på fremtiden i DFF.

Bo Enghoff Jensen er inviteret til at deltage i DFFs bestyrelsesmøder med henblik på måske på 

sigt at overtage den politiske ledelse af fagforeningen.

termedhjælper som PR-medarbejder 
på kontoret? Vi skal være mere synlige, 
og vi skal også have vendt medlem-
snedgangen. Det er nu, vi skal gøre 
noget, så lang tid vi har muligheden.

– Jeg vil desuden ikke undlade at 
bemærke de relativ store beløb, der 

ligger ude i afdelingerne. Pengene bør 
komme ud og gøre gavn for forenin-
gen. Jeg mener, at de enkelte afdelin-
ger bør gå i tænkeboks, og så tager vi 
det op i bestyrelsen. Jeg synes, vi skal 
prøve med nogle alternative måder for 
at afprøve disse, understregede Kim 
Bøje Madsen.

Vi har inviteret 
Bo Enghoff Jensen 
til at deltage i 
bestyrelsesmøderne 
fremover, og han er 
kommet godt i gang.

Jeg fornemmer en god 
kemi, og jeg er sikker på 
vi har fat i den rette.
KIM BØJE MADSEN 
FORBUNDSFORMAND
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KORT FRA 
BERETNINGEN
Overenskomsterne. Vi har afsluttet de offentlige overenskomster med KL sidste år, så lige nu for tiden, 
er der ro på den front. Men vi tager hul på de første møder i Faglig Hovedorganisation efter sommerfe-
rien, hvor vi skal planlægge slagets gang til foråret 2024. Vi forhandler selv Formandsoverenskomsten 
sammen med FOA, og vi forhandler driftslederoverenskomsten sammen med nogle andre organisatio-
ner med Dansk Metal som pennefører. Arbejdstidsaftalen forhandler vi sammen i Forhandlingskartellet, 
hvor OAO, offentlige ansattes organisationer, er pennefører.

Inden længe går vi i gang med at forhandle en aftale med et privat entreprenørfirma.

Lønstatistikken fik vi lavet, og den kan rekvireres ved henvendelse på mail til kontoret. Vi har modtaget 
en del flere tal i forhold til sidste år. Statistikken har denne gang ikke uventet givet en noget bedre løn til 
de kommunalt ansatte.

FH. I FH har vi et fint samarbejde, ikke mindst i Forhandlingskartellet, hvor vi sidder mange små orga-
nisationer og har et godt samarbejde. Særligt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvor 
coronaen var den uberegnelige medspiller.

Vi er ligeledes med i Lederforum, hvor Lars E. Hansen repræsenterer DFF.

FR. I Fællesrepræsentationen er vi begyndt igen her i 2022 med det første møde og har et igen her i juni 
2022.

AKA. Fra i år har vi indledt et udvidet samarbejde for at fremme A-kassen og derved få de sidste med-
lemmer til at flytte A-kasse. Vi regner også dermed at få lidt mere info til vores medlemmer. Vi har mod-
taget et skriv fra AKA om deres planer med at etablere kursussteder rundt i landet. Jeg har lige været 
til indvielse af lokaler i Aalborg, hvor man bl.a. tilbyder kurser for iværksættere. Der er ca. 20 personer 
i alle aldre på kursus ad gangen. Det har vist sig at være en stor succes i hovedstaden, så derfor er det 
besluttet at fase det ud i regionerne også. Foreløbig til Aalborg og Aarhus. Et supergodt initiativ.

Næste års generalforsamling holdes den 29. april 2023.
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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

Afdeling SYD med afdelingsformand Palle Brodersen (th) i spidsen havde foreslået, at ordet 

”erhvervsaktive” skulle udgå af §13 stk. 1. Forslaget blev nedstemt.

Med den mindst mulige margin 
– 9 ja og 10 nej – faldt et forslag 
fra Afdeling SYD på generalfor-
samlingen.

AF NIELS HENRIKSEN

I erkendelse af at det bliver stadigt 
mere vanskeligt at finde medlemmer til 
de lokale bestyrelser, og ikke mindst at 
finde en formand der opfylder betin-
gelserne i DFFs vedtægter, havde af-
delingen foreslået, at ordet “erhvervs-
aktiv” fjernes, således at det fremover 
bliver muligt at vælge en formand, der 
ikke er erhvervsaktiv.

I vedtægternes §13, stk 1 står, at der 
“vælges mindst 3 og højst 5 bestyrel-
sesmedlemmer samt 2 suppleanter 
af og blandt afdelingens medlemmer. 

Formanden vælges blandt afdelingens 
erhvervsaktive medlemmer. Kasserer, 
øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleanter vælges af og blandt afde-
lingens medlemmer...”

Det vil sige, at det er alene afdelings-
formanden, der skal være erhvervs-
aktiv.

FORSLAG FRA SYD FALDT
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HUSK AT TJEKKE 
MIT PFA

På generalforsamlingen udtrykte forbundsformand 
Kim Bøje Madsen stor tilfredshed med samarbej-
det med pensionsselskabet PFA.

AF NIELS HENRIKSEN

– PFA har rigtig mange gode tilbud til vores medlemmer, 
og jeg vil gerne henstille til, at I kigger nærmere på PFAs 
helbredsforsikring. Det er en særdeles god ordning. Vi vil 
desuden gerne have vores medlemmer til at gå ind på deres 
egen Mit PFA, således de kan holde sig opdateret på den in-
formation, der ligger. På den måde får man det mest optimale 
ud af samarbejdet, påpegede han.

KRITISK SYGDOM
– DFF sidder jo i forhandlingskartellet, og der har vi blandt 
andet en samarbejdsaftale med PFA. Her er vi netop begyndt 
på en forhandling om at hæve beløbet for kritisk sygdom. 
Samtidig arbejdes der på noget nyt, hvor der gives et beløb, 
hvis man bliver terminal, altså er døende. Ligeledes arbejder 
vi på en omfordeling af udgifterne på vores forsikringer, 
fortalte Kim Bøje Madsen.

TJEK MIT PFA
Til generalforsamlingen var inviteret kundechef i PFA, Jens 
Nordentoft, og også han opfordrede DFFs medlemmer til 
jævnligt at tjekke Mit PFA for at se de seneste opdateringer. Assistent i DFF Anette Sommur var en af de heldige vindere.

Faglig konsulent i DFF, Joy Amandus Andersen, agerede Lykkens Gud-

inde og trak de heldige vindere af konkurrencen.

Kundechef hos PFA, Jens Nordentoft, var inviteret med til DFFs ge-

neralforsamling, hvor han bl.a. slog et slag for Mit PFA som et vigtigt 

redskab til at få overblik over pensionsopsparingen.

Desuden slog Jens Nordentoft et slag for PFA Bank som et 
super stærkt alternativ til investering af eventuelle frie midler.

– Investeringen i værdipapirer ser desværre ikke sælrigt posi-
tivt ud i øjeblikket, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, 
men i PFA forventer vi at lande på et nul-resultat set over 
året, men det er naturligvis svært at spå om lige nu, gjorde 
Jens Nordentoft opmærksom på.

Kundechefen opfordrede deltagerne i generalforsamlingen 
til at booke et møde med deres rådgiver, og blandt dem, der 
fulgte opfordringen, blev der trukket lod om flotte præmier.
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24.-25. AUGUST 2022 – BEGGE DAGE KL. 9-16
Gammel Strandvej – Middelfart

Arrangør: Maskinleverandørerne – Park, vej og anlæg

”Alle mine medarbejdere 
får mulighed for at tage med til messen, 

for man kan jo ikke få gode idéer alene.” 
Knud Høeg Rasmussen

Entrepriseleder Kolding Kommune 

Følg os på www.maskinerunderbroen.dk

Maskiner under Broen er en professionel, grøn 
maskinmesse og med over 110 udstillere, vil 
du få det fulde overblik over de overvældende 
mange muligheder, når det gælder maskiner 
og udstyr til den grønne branche. 
Vi ses i august til Maskiner under Broen 
– stedet hvor fagfolk møder fagfolk! 
• Rekord mange udstillere – 
 rekordstort udstillingsareal
• Miniseminarer – bliv fagligt opdateret
• Gratis adgang
• Nem tilkørsel og gode parkeringsforhold

maskinerunderbro
en.dk

Hent din gratis billet på

”Virkelig positivt  
– god overskuelig messe” 

Besøgende 

AF NIELS HENRIKSEN

– Fællessekretariatet i Solrød Strand er kommet godt i gang. 
På trods af den hårde start med Coronaen, så har vi da lært 
meget med hjemmearbejde, kunne Kim Bøje Madsen kon-
statere.

– Samarbejdet er godt, og jeg føler, at vi kommer godt ud 
af det med de opgaver, vi har. Faglig konsulent Joy Aman-
dus Andersen har taget en stor del af sagerne på øerne, og 
assistent Anette Sommur tager sig af medlemskartoteket og 
videreformidler fakturaer og de ting, der kommer. Så stor tak 
herfra, til kontoret for det.

FLERE ER MÅSKE 
PÅ VEJ IND PÅ 
KONTORET I 
SOLRØD STRAND

– Vi håber, at vi måske kan få nogle flere med i samar-
bejdet. Vi er aktuelt i dialog med et par aktuelle mindre 
organisationer, der matcher vores organisationer, fortalte 
Kim Bøje Madsen.

Faglig konsulent Joy Amandus Andersen (th) tager en stor del af sa-

gerne på øerne, mens Anette Sommur løser en række andre praktiske 

opgaver på kontoret.
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Mens det reviderede regnskab 
for 2021 viste et underskud på 
75.628 kr. primært på grund af 
medlemsnedgang samt en reg-
ning på uforudsete udgifter med 
bl.a. IT-anlæg fra fællessekreta-
riatet på ca. 84.000 kr., så viser 
budgettet for 2022 et mindre 
overskud på ca. 48.000 kr.

AF NIELS HENRIKSEN

– Det, vi skal lægge mærke til her, er 
medlemstallet, som vi ikke er herre 
over. Men vi håber jo altid, at der 
kommer nye til, så afgangen formind-
skes. Tallene er sådan, at for hver 50 
aktive medlemmer vi mister, så taber 
vi 180.000 kr., forklarede Kim Bøje 
Madsen.

FORMANDSBLADET
– Vi synes, at Formandsbladet er rig-
tigt godt, men vi har dog haft nogle 
udfordringer, da vi har mistet en del 
annoncører, og deraf annonceind-

BUDGET MED OVERSKUD

tægt. Vi får stadig stor ros for vores 
blad, både fra medlemmer og vores 
annoncører og samarbejdspartnere, 
men vi har på et afdelingsmøde i 
Nordjylland drøftet, om vi skulle ned-
sætte udgivelsen af formandsbladet, 
eller om vi helt skulle afskaffe det 
fysiske blad.

– Besparelsen er ca. 17.000 kr. pr 
udgivelse, for fremsendelse med post-
væsnet. Dernæst er der produktion af 
bladet. Trykning udgør i alt ca. 100.000 
kr. pr år. Vi har dog ikke mailadresser 
på alle de firmaer og andre, der mod-
tager bladet, som jo desuden ligger til 
beskuelse i receptioner og kontorer.

– Spørgsmålet er, hvad gør vores 
annoncører, såfremt der ikke udsen-
des fysisk blad? Det giver en samlet 
besparelse på 160.000 kr. om året. Kim 
Madsen oplyste samtidig, at bestyrel-
sen har vedtaget at reducere antallet af 
udgivelser, således at Formandsbladet 
fra 2023 udkommer fire gange om året 
mod nu fem gange.

– Vi er desuden i gang med at under-
søge vores forsikringer, som der sand-
synligvis godt kan spares lidt på efter vi 
er kommet i fællessekretariatet.
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Du styrker dit lederskab, når du tager 
ejerskab på at håndterer konflikter-
ne. Det vil også sige, at når du hører 
det mindste om en konflikt, så er du 
forpligtet som leder til at få styr på 
den. Du er med andre ord medejer af 
uoverensstemmelsen.

En del mennesker bøvler med, hvor-
dan vi skal håndtere konflikterne, 
hvordan spotter vi dem i tide og er 
det nu også mit problem: JA, det er dit 
problem. Du er en del af den, når du 
er vidende om den. Vi kan ikke have 
medarbejdere, der render rundt og 
skaber mistrivsel i organisationen. Det 
gør bare hverdagen og kulturen endnu 
ringere.

Ofte er det umuligt at styre sig til de 
gode resultater, når du arbejder med 
mennesker. Andre færdigheder skal 
i spil, og den klassiske værktøjskasse 
skal suppleres med nye ledelsesværk-
tøjer. Du vil komme i centrum på de her 
intensive og refleksive udviklingsdage, 
hvor udgangspunktet er dig og din 
håndtering af konflikter og feedback.

Hvis du vil have succes i hverdagen, 
er det vigtigt, at du har fundamentet i 
orden, når dagligdagens udfordringer 
viser sig.

Undervisningen veksler mellem inspi-
rerende oplæg, præsentation af teori, 
dialog, erfaringsudveksling, øvelser 
inspireret af hverdagen.

FÅ STYR PÅ KONFLIKTERNE OG ØG DIN
GENNEMSLAGSKRAFT VIA FEEDBACK

DFF afvikler kommunalt kursus som et 2-dages internat på 
Hotel Svendborg i uge 41 – den 12. og 13. oktober 2022. 
 
Tema: Konflikt og feedback

HVORDAN FOREGÅR DET?
Vi tager udgangspunkt i din hverdag 
og dine praktiske udfordringer. Oplæg 
og viden bliver sat i forhold til konkrete 
situationer. Vi går i dybden med dine 
holdninger og den viden, du allerede 
har. Derfor forventer vi også, at du er 
klar til at byde ind med dine egne erfa-
ringer. Omvendt får du mulighed for at 
høste af andre lederes erfaringer.

Vi vil primært arbejde med situationer 
fra dit eget/andres bagland. Vi tager 
udgangspunkt i cases fra dig og dine 
kolleger og træner dem ved at gen-
nemføre de udfordrende samtaler på 
holdet.

Med fokus på dine personlige ople-
velser kommer du til at få en dybere 
indsigt i, hvordan det er muligt at 
reducere konflikter med værktøjer, der 
samtidig styrker dit lederskab.

UDBYTTE
Vi sætter fokus på dig som leder, og du 
vil opleve at:

Du får mulighed for at øge din 
selvindsigt og indsigt i andre menne-
sker og dermed styrke dine kom-
munikative evner og forståelse for 
andre mennesker. Du får praksisnære 
kommunikative værktøjer, så du både 
kan undgå, at dine medarbejderes 
uoverensstemmelser bliver til kon-
flikter og løse dem effektivt, så I kan 
fokusere på opgaverne.

DU FÅR
Styrket og trænet dine kompetencer 
i forhold til andre mennesketyper. 
Værktøjer, der styrker dit arbejde med 
at håndtere konflikter og blive bedre til 
at give feedback. Metoder til en dybe-
re forståelse af menneskelig adfærd og 
psykologi.

Din arbejdsgiver får en leder, der har 
stærk selvindsigt og menneskeforstå-
else, kan lede mennesker med sig selv 
som det vigtigste værktøj.

Kurset er gratis og sat op til vores kom-
munale medlemmer i Dansk Formands 
Forening.

UNDERVISER PÅ BEGGE DAGE ER:
Arent Michael Jensen har mere end 
20 års erfaring med at udvikle menne-
sker og virksomheder. Hans tilgang er 
meget praksisorienteret og tager afsæt 
i de daglige udfordringer, en leder er 
udsat for. Arent er som underviser en 
stærk formidler og formår at bygge bro 
mellem teori og praksis.

Arent Michael Jensen
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Bæredygtighed er en del af fundamentet på det 
imponerende og smukke byggeri i byens østlige 
industrikvarter

AF NIELS HENRIKSEN

Kan en materielgård være smuk? Det er da kun et sted, hvor 
kommunen opbevarer lastbiler og maskiner til at holde de 
grønne områder vedlige, lige som skilte og salt til når Kong 
Vinter puster sin kolde ånde ud over vejene. Sådan et sted 
behøver da ikke være smukt.

Jo, det gør det, og det kan det. Og beviset ligger lige for på 
Korinthvej i Aalborg Øst. Her er kommunen knap blevet 
færdig med en helt spritny materielgård til 90 mio. kr. De 
sidste faciliteter forventes taget i brug omkring oktober. Men 
så har projektet også været under vejs siden 2008, hvor de 
første notater for behovet for en ny materielgård blev sat på 
papiret.

Kommunale materielgårde skyder typisk ikke op som padde-
hatte i det danske landskab. Nogle steder har den politiske 
opbakning måske været savnet en smule, og prioriteterne 

AALBORG KOMMUNE 
BYGGER NY MATERIEL-
GÅRD TIL 90 MIO.
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SUCCES
SKABER VI
SAMMEN

Klimavenligt slidlag
Sydmotorvejen, Høsten

pankas.dk
+45 45 65 03 00
info@pankas.dk

har haft en anden rækkefølge. Men mange materielgårde har 
virkelig mange år på bagen og sammenholdt med en intensiv 
drift – ikke mindst da amterne blev nedlagt i forbindelse med 
kommunalreformen i 2007, og kommunerne overtog medar-
bejderne fra de amtslige vejafdelinger – har medført, at beho-
vet for nye faciliteter er blevet stadigt mere påtrængende.

HATTEMAGERVEJ UTILSTRÆKKELIG
Også i Aalborg, hvor den gamle materielgård på Hattemager-
vej blev opført i 1970, på et tidspunkt hvor den nærmest kom 
til at ligge i byens udkant. Siden er materielgården blevet 

Forarbejdet og planlægningen har 
selvfølgelig været helt afgørende for 
dels, hvordan materielgården visuelt 
skulle se ud og dels for, hvordan den til 
daglig vil fungere som arbejdssted for 
rigtig mange medarbejdere.
BJARNE SVANE 
FORBUNDSFORMAND

tacklet bagfra af byens markante udvikling, og nu er Hat-
temagervej tæt på at være en del af Aalborgs midtby. Flere 
medarbejdere og stigende trafik, også med tunge køretøjet 
ikke mindst i forbindelse med vintertjenesten, har betydet, 
at placeringen på Hattemagervej i alle henseender var blevet 
uhensigtsmæssig.

Materielgården på Hattemagervej bevares dog til varetagelse 
af grøn drift i midtbyen samt renhold i Aalborg midtby. Der 
skal stadig møde 60 medarbejdere ind på Hattemagervej – så 
materielgården bevares som den bynære plads.
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En af dem, der har arbejdet intenst med projektet, er tekniker 
ved Aalborg Kommune, Bjarne Svane, der sammen med kol-
lega, ingeniør Martin Villadsen Rohde, også har været pro-
jektleder på materielgården, der er tegnet af N+P Arkitektur 
fra Aalborg. I det hele taget er byggeriet også bæredygtigt i 
forhold entreprenørerne, der for de fleste vedkommende er 
nordjyske.

130 MEDARBEJDERE
Materielgården består af en lang række forskellige bygning-
er. Administrationen, hvor samtlige 130 medarbejdere på 
Korinthvej møder ind hver morgen for herefter at fordele sig 
rundt på komplekset og i byen, er i to etager. Entreprenøraf-
delingen består i alt af 250 medarbejdere, og de resterende 
møder ind på flere mindre lokationer.

I den nederste sidder de medarbejdere, der er direkte i kon-
takt med folkene ude på vejene og i de grønne områder. På 
den øverste etage sidder medarbejdere, der arbejder mere 
med planlægning, og som dagligt ikke har direkte kontakt til 
medarbejderne på gader og stræder.

På samme side af vejen er yderligere placeret flere lagerhaller, 
som bl.a. rummer forskellige biler, store som små, samt mate-
riel. Gartnerafdelingen har desuden fået et længe næret øn-
ske opfyldt om en køler til opbevaring af blomster og planter.

Hver lagerbygning er forsynet med et stort halvtag, som gi-
ver ekstra og billige kvadratmeter og god opbevaringsplads. 
Her hænger bl.a. også de lastbilmonterede saltspredere, som 
let kan monteres og afmonteres i ly for blæst og sne.

KÆMPE SALTHAL
På den anden side af vejen er placeret den kæmpe store 
salthal, der deles med Vejdirektoratet, og som herfra skal be-
tjene hele den nordlige del af Region Nordjylland med salt og 
saltlage. I alt fylder Vejdirektoratet en helt separat tredjedel af 
bygningen. Ved salthallen er opført store ramper, så gum-
migederne lettere kan læsse bilerne. Den ene af portene er 
desuden gigantisk høj, så en fyldt trailer opslået kan køre ind 
i salthallen og læsse af. Tidligere har det være nødvendigt at 
læsse af udenfor porten for herefter at køre saltet ind i hallen.

VÆRKSTED OG VASKEHAL
Modsat salthallen ligger et af materielgårdens bankende hjer-
ter, nemlig værkstedet, hvor biler og maskiner gennem en 
række porte kan trille ind til service og reparation. Værkste-
det er et af de steder, der endnu ikke er helt færdigmonteret, 
men her bliver naturligvis alt det, som et moderne værksted 
skal indeholde.

En stor vaskehal gør det muligt for medarbejdere og chauffø-
rer at rengøre biler og materiel med moderne udstyr. Endelig 
er der opført en mindre bygning, der dels fungerer som lager 
og dels som modtagelse af de bestilte varer til ikke mindst 
værkstedet. Mange varer ankommer i løbet af natten, og 
vognmanden vil have adgang til et rum, hvor han kan stille 
varerne.

– Forarbejdet og planlægningen har selvfølgelig været helt 
afgørende for dels, hvordan materielgården visuelt skulle 
se ud og dels for, hvordan den til daglig vil fungere som ar-
bejdssted for rigtig mange medarbejdere. Med vores meget 
store individuelle erfaring og kompetence har vi forsøgt at 
tænke alle nuværende og kendte kommende forhold ind i 
projektet, således at vi får en super moderne og funktionel 
materielgård og arbejdsplads, hvor ikke mindst bæredyg-
tigheden har været et ufravigeligt fokusområde, forklarer 
Bjarne Svane.
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Forsikring

Indboforsikring til dig
 Vælg den pakkeløsning, der passer dig

 Få boligalarm og cykelfordel med

 Du kan vælge 0 kr. i selvrisiko på alle skader

Se tjm-forsikring.dk/indboforsikring

FEB. 2022

Se, om  
du også  

kan spare  
penge!

BÆREDYGTIGHED
– Til alle udvendige facer er blevet valgt en specialbehand-
let fyrretræ, der med tiden får patina og skifter farve til en 
grålig-agtig nuance, som man også kender fra andre træ-
sorter. Vi har etableret en 300 kubikmeter stor lagertank til 
opsamling af overfladevand til genbrug. Vi har udgravet to 
LAR-bassiner på henholdsvis 1664 kvm og 1348 kvm. Alt lys 
er naturligvis LED-belysning med dagslysregulering. Der er 
installeret varmegenvinding.

Oprindeligt var det desuden tanken, at vi skulle have monte-
ret solceller på de store tagflader, men det viste sig desværre 
ikke muligt, fortæller Bjarne Svane, der som projektleder har 
haft ansvaret for indretning af bygningerne, således at den 

MATERIELGÅRD I TAL
• Administrations- og velfærdsbygning 1013 kvm 
• Lagerhal 1618 kvm 
• Maskinhal 1329 kvm 
• Køretøjshal 2867 kvm 
• Værksted 870 kvm 
• Salthal 1790 kvm 
• Vaskehal 270 kvm 
• Hal til opbevaring affald 400 kvm 
• LAR Bassin 1664 kvm 
• LAR Bassin 1348 kvm 
• Lagertank til genbrugsvand 300 kubikmeter 
• 2 stk. Saltlagetanke á 300 kubikmeter 
• 15.000 kvm materiale opbevaringsplads 
• Samlet under tag 10.157 kvm 
• Totalt samlet areal 85.500 kvm

FAKTA

svarer til medarbejdernes behov i forhold til deres arbejdsop-
gaver, mens Martin Villadsen Rohde som ingeniør har stået 
med ansvaret for den byggetekniske del.

Ifølge den nuværende tidsplan forventes den endelige fær-
digmelding at ske i oktober, lige omkring det tidspunkt, hvor 
vintervagten møder ind i helt nye, optimale omgivelser.
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Scantruck tilbyder nu el-drift på rotationslæsser fra 
Manitou – til efteråret ventes 100 pct. elektriske 
maskiner

AF NIELS HENRIKSEN

Den grønne omstilling er i fuld sving hos Scantruck, der er 
landets største udbyder af entreprenørmateriel og telesko-
plæssere. Et stigende antal kunder stiller krav til bæredyg-
tighed og vælger ofte energirigtigt entreprenørmateriel og 
teleskoplæssere, der kan bidrage til deres egne miljømæssige 
målsætninger.

– Forventninger og krav fra byer, lokale myndigheder og be-
folkningen generelt om lavere emission og støj smitter selv-
følgelig af på udviklingsafdelingerne hos verdens førende 
maskinproducenter. Franske Manitou har netop taget første 
skridt på en elektrisk flertrinsraket. Producenten tilbyder nu 
en ny generation af mærkets Bi-Energy løsning, som let kan 
monteres på MRT Vision+ versionerne af den populære ro-

ELMOTOREN GÅR 
I HØJDEN

tationslæsser, fortæller Markedschef hos Scantruck, Dennis 
Faurby.

FLEKSIBELT
Løsningen er en 550 kg tung fleksibelt elmotor, der trods sin 
vægt let kan monteres og ikke mindst afmonteres og derfor 
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Saltnex
Den miljørigtige vej

SE 
mere 

 

benyttes på andre maskiner af samme type – elmotoren kan 
nemlig kun benyttes til Vision+ modellerne.

– Maskinerne kører endnu på diesel, mens funktionerne nu 
kan udføres med elmotoren. Det betyder, at der ikke gene-
reres emission, mens maskinen arbejder. Der er heller ingen 
udstødningsgas, og endelig er maskinen lydløs. Det betyder 
tilsammen, at maskinen eksempelvis kan udføre opgaver 
indendøre, entreprenøren kan påbegynde arbejdet tidligere 
på dagen og slutte senere på arbejdsdagen. Det vil sige, at 
maskinen er mere effektiv og derfor giver entreprenøren en 
bedre bundlinje på opgaven. Han er nemlig nu i endnu hø-
jere grad i stand til at møde et stigende ønske fra bygherren 
om hurtigere byggeri, påpeger Dennis Faurby.

Maskinen kan styres med fjernbetjening af en medarbejder 
på jorden. Den er forsynet med et automatisk standby-mode, 
som træder i kraft efter fem minutters stilstand. Til gengæld 
går den selv i gang igen ved første hydrauliske bevægel-
se. Eneste krav til elmotoren er, at der på byggepladsen er 

adgang til 63 amp, hvis maskinen skal fungere med højeste 
hastighed.

FLERE OG FLERE ØNSKER
– Efterspørgslen på eldrift i entreprenørbranchen er sta-
dig i sin vorden, fordi prisen på batterier endnu er ganske 

Efterspørgslen på eldrift i entreprenør branchen er stadig i sin vorden, fordi prisen på 
batterier endnu er ganske høj, men vi oplever da flere og flere, der ønsker at gå i den 
retning.
DENNIS FAURBY, MARKEDSCHEF HOS SCANTRUCK
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høj, men vi oplever da flere og flere, der ønsker at gå i den 
retning. Ikke mindst udlejningsfirmaerne efterspørger eldrift 
målrettet kunder i de større byer, hvor kravene til mindre støj 
og mindre emission er påtrængende. Herude på landet er vi 
vant til støj fra store traktorer og andre landbrugsmaskiner, så 
om en entreprenørmaskine larmer lidt, er der ikke så man-
ge, der tager notits af, smiler markedschefen hos Danmarks 
største udbyder af entreprenørmateriel.

EN GRØNNERE RETNING
– Men hos Scantruck ønsker vi ikke kun at være de største, vi 
ønsker også at gå sammen med vores kunder i en grønnere 
retning og tilbyder de nyeste bæredygtige løsninger til entre-
prenør- og byggebranchen. Vi har således leveret bæredyg-
tige maskiner til bl.a. genbrugspladser, forbrændingsanlæg, 
biogasanlæg, solcelleanlæg, kommuner, energiselskaber og 
nedbrydningsfirmaer, der alle bliver mere CO2-venlige, bru-
ger mindre energi, og kan glæde sig over et bedre arbejds-
miljø i kraft af lavere emission, mindre vedligehold af deres 
eldrevne maskiner og generelt mindre støj.

– Manitou har således gennem flere år haft kikkerten rettet 
mod bæredygtighed. De har f. eks. udviklet 100 pct. drev-

ne bomlifte og andre maskiner, som er helt emissionsfrie. 
Japanske Komatsu har med deres IMC-system (Intelligent 
Machine Control) været i stand til at gøre gravemaskinerne 
endnu mere effektive ved at forbedre kvaliteten, spare på 
brændstoffet og minimere timeforbruget. Komatsu tilbyder f. 
eks. hybride gravemaskiner, der selv skifter mellem eldrift og 
diesel.

100 PCT. ELDREVET
– Mens ren eldrift på de store entreprenørmaskiner forment-
lig er længere ude i fremtiden, fordi det tunge arbejde vil 
kræve meget kraftige og kostbare batterier, så har Manitou 
bebudet en 100 pct. eldrevet rotationslæsser til efteråret. 
Endnu er det ikke afsløret, hvilken model det drejer sig om, 
men personligt tror jeg på, at det bliver Manitous 26 meters 
lift, der kommer først på rent el, siger Dennis Faurby.
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HENRIK HAR STYR PÅ 
VDS VEJE PÅ SJÆLLAND 
OG I KØBENHAVN

Henrik Sommerlund har skiftet jobbet som driftschef i Fåborg-Midtfyn Kommune ud med et job som entreprisechef hos Terranor med ansvar for alle 

Vejdirektoratets veje og rastepladser på Sjælland og Hovedstaden.
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Driftschefen fra Fåborg-Midt-
fyns Kommune har skiftet 
arbejdsplads til Bjæverskov på 
Sjælland

AF NIELS HENRIKSEN

I to år var Henrik Sommerlund salt-
chef hos NCC Vejservice. Men det 
var dengang, for siden har han i 16 år 
været leder af Vej & Park i Kerteminde 
Kommune og senest driftschef hos 

Terranor overtog opgaven fra årsskiftet, og Henrik Sommerlund har brugt rigtig meget tid ved 

computeren med at tilrettelægge og planlægge opgaverne.

Fåborg-Midtfyn Kommune. Fra den 1. 
november 2021 er han så vendt tilbage 
til vejservice, men nu som leder og en-
treprisechef for Terranors afdeling, der 
dækker hele Sjælland og Hovedstaden.

Den 1. juli 2021 solgte NCC Road 
Service til den tyske kapitalfond 
Mutares, og da tyskerne i forvejen 
havde overtaget NCCs lignende 
virksomheder i Sverige og Finland og 
kaldt dem for Terranor, lå det lige til 
højrebenet at sælge også den danske 
vejservice til Mutares, som da også 
valgte Terranor som navnet på den 
danske vejservice.

FEM ENTREPRISER
– Vi har overtaget service på alle Vejdi-
rektoratets motorveje, statsveje og mo-
tortrafikveje med tilhørende faciliteter 
som f. eks. rastepladser. Danmark er 
delt op i fem entrepriser, og for første 
gang nogen sinde er det lykkedes for 
én entreprenør at vinde samtlige entre-
priser, fortæller Henrik Sommerlund, 
der altså har titel af entreprisechef og 
ansvarlig for Sjælland inklusiv Hoved-
staden. De øvrige entrepriser fordeler 
sig med to i Nordjylland, én i Midtjyl-
land og én i Syddanmark.

– Vi har overtaget de 200 medarbejde-
re, der var ansat i NCC Road Service, 
og så har vi ansat vore egne medar-
bejdere. Det vil sige, at jeg har været 
ude at ansætte nye entrepriseledere, 
kontoransatte og formænd, fortæller 

Henrik Sommerlund, der siden 1. 
november havde travlt med ansættel-
ser, investeringer i nyt materiel som 
bl.a. som 20 nye biler og ikke mindst 
at skaffe sig det totale overblik over 
opgaverne.

FIRE AFDELINGER
– Vi har fordelt opgaverne på fire af-
delinger, nemlig en Grøn Afdeling der 
tager sig af eksempelvis græsslåning på 
rastepladser, rabatklipning, beskæring 
og andre grønne opgaver, Renhold 
som har ansvar for fejning, tømning af 
i alt 5000 skraldespande tre gange om 
ugen og rengøring på toiletter, Afvan-
ding som har ansvar for renhold og 
vedligeholdelse af grøfter, brønde og 
dræn og endelig Skilte som tager sig 
af vedhold og skift af skilte, der f. eks. 
er påkørt, samt vedligehold og udskift-
ning af autoværn.

Terranors kontrakt begyndte ved 
årsskiftet, og alle medarbejdere var på 
kursus inden årsskiftet. Henrik Som-
merlund benytter sig i vid udstrækning 
af lokale entreprenører, som dels 
kender områderne og dels kan være 
hurtigt på pletten, hvis der er akutte 
behov.

Aftalen med Vejdirektoratet løber i fire 
år med to årsoption, og Henrik Som-
merlund lægger ikke skjul på, at han 
håber, at han og Terranor er i stand til 
også at vinde fremtidige udbud i kraft af 
en solid erfaring med at løse opgaven.
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ARRANGEMENT I NORDJYLLANDS AFDELING
Nordjyllands afdeling inviterer medlemmer med påhæng til

rundvisning på Aalborg Stadion,
Harald Jensens Vej 7-9 • 9000 Aalborg.

Onsdag den 7. september 2022 
kl. 16.30 ved hovedindgangen.

Efter rundvisningen er afdelingen vært ved spisning ved 19.00 tiden

Tilmelding foregår ved først til mølle-princippet.
Der er plads til max 30 deltagere.

Tilmelding til Jens Melgaard på melgaard@waoomail.dk eller 23 38 99 02.
Sidste frist for tilmelding den 27. august 2022

PAV Jens Melgaard

ANBEFALEDE LEVERANDØRER SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Stibo Complete Mediaservice:
Jette Sterndorff-Jessen

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

60 27.06. Michael Harder, Dorfgade 27, 9330 Dronninglund

60 14.06. Kim Midtskogen Sørensen, Godt Gemt 3, Oue, 9500 Hobro

60 31.05. Bo Rene Storm, Katsigvej 13, Skærum, 9900 Frederikshavn

65 08.06. Ole Philipsen, Sæby Landevej 13, 9830 Tårs

75 22.06. Leif Bang Bentsen, Byvejen 30, Kølby, 9240 Nibe

ØSTJYLLAND

60 08.06. Torben T. Sørensen, Mølballe 6 A. Søften S, 8382 Hinnerup

75 20.06. Jens Frederik Jensen, Lærkevej 18 Hou, 8300 Odder

SYD

75 18.06. Erik Sejrup, Skovlunden 105-Thyregod, 7323 Give

80 19.06. Gunner Rasmus Hansen, Gryagervej40, 5884 Gudme

SJÆLLAND

55 11.07. Nikolaj Høck Isaksen, Kongensgade 19, st., 4100 Ringsted

60 27.06. John Rasmussen, Bøgevej 13, 4171 Glumsø

60 30.06. Jan Lund Jensen, Hesselhaven 73, 4230 Skælskør

65 01.06. Erik Jørgensen, Tølløsevej 150, Lillevang, 4340 Tølløse

65 06.06. Tom Allan Pedersen, Hovstien 24, 4242 Boeslunde

80 24.06. Malte Skinbjerg, Benediktevej 30, 0017, 3480 Fredensborg

LOLLAND FALSTER

65 09.06. Ebbe Georg Lander, Stenvej 7, 4872 Idestrup

BORNHOLM

80 19.06. Bent K. Kofoed, Ædjavejen 12, Pedersker, 3720 Aakirkeby

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
Claus Ulrik Jacobsen 13.04.2022 Nordjylland
Hans Stub 04.05.2022 Syd
Daniel Liljeqvist Kjærgaard 16.05.2022 Sjælland

DØDSFALD
   Afdeling
Anni Thomsen 09.04.2022 Syd

TEMA I NÆSTE UDGAVE

Dansk Formands Forening har til blad nr. 4 - 2022 vendt blikket mod: 
ASFALT OG NYE BÆREDYGTIGE MASKINER.

Vi sætter fokus på disse gode og meget aktuelle emner, som tit er en udfordring for mange firmaer 
og kommunale arbejdspladser. Vi vil lave nogle interviews med aktører, som arbejder med disse emner.

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147.
Deadline er den 29. august 2022.

STIBO 
COMPLETE 

HJÆLPER GERNE 
MED OPSÆTNING 
AF DIN ANNONCE
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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

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 115. ÅRGANG • NR. 1 • MARTS 2022
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AFDELINGSMØDER
GODT I GANG 98 PCT. LUFT OG

100 PCT. GENBRUG

GAMLE MURSTEN
FÅR NYT LIV TEST AF IZUZU

D-MAX CREW
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0404 1919
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MEDLEMMER
SENDT I FÆNGSEL AVANCERET

RENSEANLÆG

PÅ BESØG
PÅ FEMERN PENSIONISTER OG

ENTREPRENØRER

TEMA NR. 2•2022

FEMERN BYGGERIET

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, spændende messer 

med maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen m.m.
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