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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.

PFA tilbyder alle vores medlemmer sundhedsforsikring, også selv om man ikke har 
sin pensionsopsparing i PFA. Vi opfordrer vores medlemmer til at gå ind på hjemme
siden og følge vores link til det gode tilbud.

DE OFFENTLIGE OVERENSKOMSTER
Dansk Formands Forening skal allerede nu til at indhente information fra de medlem
mer, der har tilknytning til det offentlige, så der kan blive udtaget krav til de næste 
forhandlinger med KL, Kommunernes Landsforening.

BESKÆFTIGELSEN ER I TOP
Vores ledighed afspejler, at der er fart på ude på arbejdspladserne, og det er jo godt. 
Vi har stadig meget få ledige, og vi får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der 
søger formænd.

OPDATERING AF MEDLEMSDATA
Dansk Formands Forening vil igen gerne opfordre medlemmerne til at indberette 
ændringer i ansættelsesforhold og kontaktinformation, mailadresser m.m. Vi kon
staterer stadig mange medlemmer, der glemmer at give disse vigtige informationer 
videre til os.

KOMMUNALT KURSUS 2022
Dansk Formands Forening har mange medlemmer, der står med mange forskellige 
ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Der er derfor stor interesse til det kom
munale kursus, som bliver afviklet i uge 41 den 12.13. oktober på Hotel Svendborg.

AJOUR 2022
Husk erhvervsmessen i Odense den 24. og 25. november i Odense Kongrescenter. 
På Ajour kan du møde en lang række udstillere fra brancher som forsyning, produk
tion, industri, automation og rådgivning. Sideløbende med den store udstilling, 
kører konferenceprogrammet med en lang række faglige og relevante indlæg.

Kim Bøje Madsen
Forbundsformand

PFA TILBYDER SUNDHEDSFORSIKRING 
FOR ALLE VORES MEDLEMMER

2 DANSK FORMANDS FORENING | SEPTEMBER 2022

DANSK FORMANDS FORENING | LEDER



Udgiver:
Dansk Formands Forening
Solrød Center 57, 1. th.
2680 Solrød Strand
Tlf.: +45 32 96 56 22
dff@danskformand.dk
Arbejdernes Landsbank:
Kontonr.: 5301 0321366

Redaktion:
Forbundsformand
Kim Bøje Madsen (ansv.)
kbm@danskformand.dk
Journalist Niels Henriksen
mail@nordtext.dk

Tema i næste nummer:
Bæredygtig beton &
ny teknologi

Artikler og stof til nr. 5 · 2022
skal være redaktionen i hænde
senest den 31. oktober 2022.

Næste nummer udkommer den 
28. november.-3. december 2022.

Scan QRkoden og kom direkte 
ind på: www.danskformand.dk

Layout og produktion:
Grafiker Jannie Sørensen
Stibo Complete
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg
Tlf. +45 76 10 11 63
jsoe@stibo.com

Annoncer:
Stibo Complete Mediaservice
Jette SterndorffJessen
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg
Tlf. +45 76 10 11 47
jsje@stibo.com
www.stibocomplete.com

Deadline for annoncebestilling 
til næste udgave af Formands-
bladet er den 31. oktober 2022.

24241414

0606

Leder ........................................................................................................... 2
Referat fra bestyrelsesmøde ............................................................................ 4
Robot er ny blæksprutte ................................................................................. 6
Maskiner Under Broen .................................................................................... 8
Vinder på strøm...........................................................................................12
PEAB siger farvel til naturgas .........................................................................14
Arkil fræser og genbruger asfalt .....................................................................20
Udfordrende job på Limfjords-ø .....................................................................24
Nyt fra Hovedkontoret/Lokalnyt ....................................................................26

DANSK FORMANDS FORENING | KOLOFON



NYT FRA FORENINGEN

DAGSORDEN:
1. Velkomst og gennemgang af 

dagsorden.
2. Faglige forhold.
3. Organisatoriske forhold
4. Driftsforhold.
5. Øvrige forhold
6. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet, 
der blev holdt som et fysisk møde.

Alle i bestyrelsen var mødt frem.

Særlig velkommen til Bo Enghoff 
Jensen.

DAGSORDEN
GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Dagsorden blev godkendt med en 
enkelt tilføjelse.

Der var enkelte rettelser til referatet 
fra bestyrelsesmødet den 9. april 
2022.

Referatet blev betragtet som god
kendt

2.0 FAGLIGE SAGER
2.1
Dansk Formands Forening har fore
løbig afsluttet lønforhandlinger med 
en kommune i det sydlige øhav. Det 
har været en lang og til tider besvær
lig forhandling. Der er stadig en del 
lønaftaler rundt om i kommunerne, 
der skal behandles, ligesom der kom

mer mange nyansættelser ind til os til 
videre behandling.

Vi har en sag om manglende betaling 
af feriepenge. Desværre er firmaet 
ikke medlem af en arbejdsgiverorgani
sation. Vi har bedt FH køre en sag mod 
firmaet, der er beliggende i Glostrup. 
Sagen er indledt som en retssag.

Så har vi en sag fra Nordjylland, hvor 
et medlem ikke har fået den rette 
pension i en årrække. Vi har prøvet 
at indgå et forlig med firmaet. Det er 
foreløbig desværre ikke lykkes at for
lige sagen, så derfor fortsætter sagen i 
vores faglige system mod firmaet.

Der var en gennemgang af lister over 
nye og afgående medlemmer, og der 
blev set på hvorledes de er fordelt i de 
enkelte afdelinger pr. 1. juni 2022.

Kim har haft et virtuelt møde i det nye 
fællesskab siden sidst. Fællesskabet har 
gennemgået budgettet, som desværre 
har været lidt svært ved at holde. Vi har 
blandt andet måtte købe nyt EDB.

Vi har modtaget en henvendelse fra 
beboerforeningen i Solrødcentret om, 
at vores kælderrum skulle ryddes. Der 
skal opsættes såkaldte tråd bure, så 
der bliver en opdeling af kælderen. Vi 
klarede hele seancen selv med at ryd
de ud og sætte på plads igen, så nu er 
det blevet meget fint og ryddeligt.

Vi har ikke hørt mere fra de organisa
tioner, som vi er i dialog med vedrø

rende fællessekretariatet. Vi vil fortsat 
gerne have flere organisationer med i 
fællesskabet for på den måde at gøre 
det endnu mere rentabelt og samtidig 
bruge vores lokaliteter på den mest 
optimale måde.

Der er kommet invitation til bestyrel
sesmøde i UHTfonden (udviklings
fonden for håndværkere og teknikere) 
i Aarhus den 23. august, hvor Kim 
deltager. Det er meget længe siden, vi 
har deltaget i noget omkring Fonden, 
som administreres under Driftsleder 
overenskomsten.

2.2
På Formandsoverenskomsten og 
Driftslederoverenskomsten med KL, 
(Kommunernes Landsforening) er der 
ikke noget nyt at tilføje. Kim havde 
lavet et oplæg til en aftale med et 
entreprenørfirma, som blev gennem
gået, og der var enighed om, at det 
kunne fremsendes som vist i udkastet.

3.0
Kim var indkaldt til møde i Forhand
lings Fællesskabet den 8. juni. Her 
blev regnskabet i Forhandlings Fælles
skabet revideret. Det gik som forven
tet og er nu underskrevet.

Der er kommet frist for indlevering af 
krav til næste overenskomst.

OAOK’s (Offentlige ansattes organi
sationer – kommunal) Forhandlings
udvalg har på møde den 13. juni 2022 
besluttet, at fristen for indsendelse af 

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 25. juni 2022 
på kontoret i Solrød.
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de generelle krav til OAO (Offentlige 
ansattes organisationer) vedrørende 
OK24 på det kommunale og re
gionale område, er tirsdag den 24. 
oktober 2023.

3.1
Der er fremsendt invitation til kongres 
i FH (Faglig Hovedorganisation) og 
Kim deltager.

Lars havde ikke noget nyt omkring 
Lederforum.

Vi har haft møde i OAO (Offentlige 
ansattes organisationer) i kartellet. Det 
var et godt møde, hvor vi mødte deres 
direktør, som kom og præsenterede 
sig.

Der er aftalt et seminar i september 
omkring medlemshvervning. Her 
deltager Joy og Kim.

3.2
Mødet i FR (Fællesrepræsentationen) 
er udsat til den 25. August 2022.

3.3
Vores arbejdsløshed er faldet lidt 
igen. Der er 3 ledige medlemmer. Det 
er flot. Der er stadig stor efterspørgsel 
på formænd i vores branche.

Kim har netop modtaget invitation til 
overrækkelse af akademikerprisen 
den 22. november i IDAkonferen
cecenter i København.

Ellers er der ikke meget nyt at berette 
fra AKA (Akademikernes akasse), 
udover at regeringen nu har besluttet 
at Akasserne måske igen skal have 
jobcentre.

3.4
Der var en gennemgang af budget fra 
fællessekretariatet til og med maj. Der 
var enighed om, at budgettet ikke var 

tilfredsstillende. Budgettet blev taget 
til efterretning.

Der var en gennemgang af vores eget 
budget til og med maj 2022. Budget
tet blev taget til efterretning.

3.5
Kim gav en orientering omkring sam
arbejdet med Bo Enghoff Jensen. Det 
er aftalt, at Kim og Bo mødes umiddel
bart efter ferien for at lave en lidt mere 
langsigtet plan for fremtiden.

Alle var dog enige om, at Bo bør del
tage i afdelingsmøderne rundt i landet 
i foråret 2023, således han kan mærke 
stemningen og lære flere af medlem
merne at kende.

4.1
BLADET
Næste blad nr. 3 2022 er udsendt, 
med temaet: Bæredygtighed og grøn
ne maskiner.

Budgettet for Formandsbladet 2022 
ser ud til at svigte lidt. Selv om coro
naen nu er på retur, så er annoncører
ne stadig meget tilbageholdende.

Stibo Complete Mediaservice er me
get overraskede over den tilbagehol
denhed, men det er sådan, det er.

Til blad nr. 4 2022 har vi fokus på 
Asfalt og bæredygtige maskiner.

Vi vil endvidere besøge udstillingen 
Maskiner under Broen i august.

HJEMMESIDEN
Lars Hansen administrerer hjemme
siden og følger op på det, der tilgår 
os.

Der blev lagt pres på en af vores af
delinger for at få afviklet deres første 
bestyrelsesmøde efter afdelingsmø

det, da vi savner en konstituering fra 
afdelingen. Det er ikke i orden, når 
medlemmerne ikke kan se, hvem der 
har hvilke poster i afdelingen.

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

Den 12.13. oktober.

De første 8 er tilmeldt.

Det bliver med underviser Arent 
Michael Jensen fra Fredericia.

5.2
GENERALFORSAMLING I DFF
Næste generalforsamling afholdes på 
Vingsted den 29. april 2023.

Kim er gået i gang med at indsamle 
materiale til et tidsskrift til vores 
125års jubilæum.

Det blev aftalt på generalforsamlingen 
i 2022, at vi laver et skriv sammen med 
Niels Henriksen, som skriver vores 
blad.

Jubilæet vil blive fejret ved en recepti
on på kontoret i Solrød på dagen den 
24. september 2023.

5.3
NÆSTE MØDER
Efterårsmødet er aftalt til den 
15. oktober. 2022 i Solrød.

Vintermødet er aftalt til den 
25. november 2022.

5.4
EVENTUELT
Ingen indlæg.

Referent Kim Bøje Madsen
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DANSK UDVIKLET ROBOT ER NY 
BLÆKSPRUTTE I GADEBILLEDET
Capra Hircus er en lille robot, der er designet til at 
kunne bære mange forskellige værktøjer til uden-
dørs brug

AF NIELS HENRIKSEN

Når og hvis de nødvendige tilladelser kommer i hus, behøver 
vi ikke at frygte for hverken liv eller helbred, når vi møder en 
lille gul robot på gågaden. Capra Hircus er en ny blæksprut
te, der er designet til at kunne bære en bred vifte af værktø
jer og derfor løse en lang række opgaver udendørs. Og så er 
den aldeles ufarlig.

– Gående eller cyklister behøver ikke være nervøse for at 
møde Capra Hircus. Robotten er nemlig udstyret med en 
ultralydssensor, som bevirker, at robotten stopper øjeblik
keligt, når den møder en forhindring. Derfor håber vi na
turligvis også på, at vi får grønt lys fra Færdselsstyrelsen til 
at kunne slippe Capra Hircus løs på fortove og i gågader, 

siger Lars Hee Hansen, der er salgs og marketingdirektør i 
den danske robotvirksomhed Capra Robotics med adresse 
i Aarhus.

ALSIDIG ROBOT
Capra Hircus er en multifunktionel robot, der er designet til 
at kunne tilkobles mange forskellige værktøjer. På Maski
ner Under Broen havde Capra Robotics slået sig sammen 
med Saltnex fra Randers, der udvikler multifunktionelle og 
miljøvenlige væske og saltspredere til alle typer af opgaver i 
kommunalt regi, hos boligforeninger m.m.

– Capra Hircus er forsynet med fire hjul hver drevet af en 
elmotor på 250 watt. Det betyder, at robotten har et stort 
kraftoverskud og kan manøvrere på praktisk talt alle under
lag, alt fra vanskeligt terræn i naturen – vi har sågar afprøvet 
den i løst sand på stranden – til fortove og asfalterede stier i 
byerne, hvor den let overkommer mindre forhindringer som 
f.eks., fortovskanter, forklarer Lars Hee Hansen.
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STOR FLEKSIBILITET
– Robottens store fleksibilitet betyder, at den er interessant 
for i første omgang kommuner, boligforeninger, anlægs
gartnere og andre, der løser udendørs opgaver. Robotten 
kan både programmeres og fjernstyres, så den er også med 
til løse de mandskabsmæssige udfordringer, som mange 
virksomheder står med i dag, når de forgæves søger nye 
medarbejdere. Capra Hircus kan umiddelbart erstatte flere 
menneskehænder og kan således afhjælpe både mandskabs
mangel og betyde, at menneskehænder måske kan bruges 
mere rationelt til andre opgaver i virksomheden.

SØGER SAMARBEJDSPARTNERE
– Foreløbig har vi i samarbejde med Saltnex udviklet et 
værktøj, som kan påmonteres robotten, der således effektivt 
kan salte på eksempelvis fortove, gågader og stier. Hos Capra 

Robotics har vi idéer til en del flere værktøjer. Vi tænker, at 
robotten f. eks. kan bruges til at fjerne ukrudt for at undgå 
f.eks. sprøjtning og afbrænding. Den kan bruges til at samle 
cigaretskod op eller rengøre for tyggegummi. Kun fantasien 
sætter grænser, så derfor søger vi samarbejdspartnere, der er 
gode til at videreudvikle vores idéer.

– I øjeblikket arbejder vi på at få en tysk TÜVgodkendelse, 
som vil være ret afgørende for at komme ind på det tyske 
marked for ”lastmile delivery” robotter, og så håber vi 
selvfølgelig på, at Færdselsstyrelsen i Danmark også vil give 
grønt lys for, at vi kan benytte Capra Hircus på de danske for
tove, gågader og stisystemer til serviceopgaverne bekrevet 
ovenfor, påpeger Lars Hee Hansen.

Gående eller cyklister behøver ikke 
være nervøse for at møde Capra Hircus. 
Robotten er nemlig udstyret med en 
ultralyds-sensor, som bevirker, at robotten 
stopper øjeblikkeligt, når den møder en 
forhindring.

LARS HEE HANSEN, SALGS- OG MARKETINGDIREKTØR
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TREDJE GANG
VAR LYKKENS
GANG
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VÆR MED I SPIDSEN AF ROBOTUDVIKLINGEN
Hos Capra Robotics søger vi samarbejdspartenere til test og 
videreudvikling af vores multifunktionelle robot, Capra Hircus.  

Bliv partner med Capra Robotics
tlf: +45 2481 6210 www.capra.ooo

Vi arbejder i øjeblikket på løsninger til glatførebekæmpelse af fortove 
og stier, opsamling af cigaretskod, fjernelse af tyggegummi og 
ukrudtsfjernelse. 

Udstillerne har virkelig 
været tilfredse med 
antallet af kvalificerede 
gæster på standen, og 
også de nye udstillere har 
meldt positivt tilbage.

LASSE LINDHOLM, FORMAND 
OR BRANCHEFORENINGEN 
MASKINLEVERANDØRERNE PARK, 
VEJ & ANLÆG

Maskiner under Broen tiltrak 
godt 3000 besøgende fra det 
meste af landet – nu er det tid til 
at evaluere potentialet

AF NIELS HENRIKSEN

Tredje udgave af den grønne maskin
messe var en uforbeholden succes. De 
3191 fagfolk, der onsdag og torsdag 
lagde vejen forbi udstillingsarealer
ne og de 142 udstillere ved den nye 
Lillebæltsbro, var nemlig ikke kommet 
for at fordrive tiden, men for at blive 
klogere, sammenligne maskiner og 
blive klædt på til deres næste indkøb.

– Jeg synes absolut, at vi kan være 
stolte. Det er jo hårdt at løbe en ny 
udstilling på en ny lokalitet i gang, 
men i år synes jeg virkelig, at tingene 
gik op i en højere enhed. Besøgstallet 

har været rigtig fint, og jeg vil gerne 
fremhæve kvaliteten af de besøgende. 
Den har været tårnhøj. Det var virkelig 
de rigtige gæster, der kom, og jeg har 
talt med kunder fra både Nordjylland, 
Østsjælland og midt i mellem, og alt fra 
golfklubber over kommuner til entre
prenører. Jeg må konkludere, at tredje 
gang var lykkens gang for Maskiner 
under Broen, siger Lasse Lindholm, der 
er formand for brancheforeningen Ma
skinleverandørerne Park, Vej & Anlæg, 
der arrangerer Maskiner under Broen.

TRE MESSER
Da konceptet Maskiner under Broen 
blev lagt i støbeskeen i 2015, beslut
tede brancheforeningen, at man ville 
holde tre messer og derefter evaluere 
på resultatet for at finde ud af, om 
Maskiner under Broen derefter skal 
fortsætte.
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Læs mere på www.tjm-forsikring.dk/kraeftens-bekaempelse
Sandra, 31 år, kunde i TJM Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Har du også 
kræft inde  
på livet?

Som medlem af  
Kræftens Bekæmpelse 

får jeg særlig gode 
forsikringer for kun  

4 kr./md.

Besøgstallet har været rigtig fint, og jeg vil gerne fremhæve 
kvaliteten af de besøgende. Den har været tårnhøj.

LASSE LINDHOLM, FORMAND FOR BRANCHEFORENINGEN MASKINLEVERANDØRERNE 
PARK, VEJ & ANLÆG

– Det er tydeligt, at det er de rigtige 
gæster. Det er kompetente brugere og 
beslutningstagere, som er nysgerrige 
og stiller meget konkrete spørgsmål, 
så jeg synes, at udstillingen har vist 
sit værd og vil stemme for, at den skal 
fortsætte,” siger messeudvalgsformand 
Birger Pedersen.

EN VIGTIG BRIK
– Udstillerne har virkelig været 
tilfredse med antallet af kvalificerede 
gæster på standen, og også de nye 
udstillere har meldt positivt tilbage. 
Jeg har talt med én, som leverede 

flådestyringssoftware og han fortal
te, at allerede første dag havde han 
fået fem gode leads, og han bare 
havde brug for, at ét af dem blev 
til noget, så har beslutningen om at 
udstille mere end betalt sig. Så det 
er tydeligt, at en god udstilling stadig 
er en af de vigtigste brikker i leve
randørernes markedsføring, fortæller 
udstillingsleder Erik Nissen.

Om der kommer en Maskiner under 
Broen i 2024 vil tiden vise, men den se
neste version viste i hvert fald messens 
potentiale.
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En slamsuger, et varmvandsanlæg og en redskabsbærer – Bucher 
CityFlex C40e fra Bucher Municipal, STAMA Eco Weed Killer Pro SP 
fra GMR maskiner og KAAR fra Nomaco Danmark – tog henholdsvis 
1., 2. og 3. pladsen ved Maskinleverandørernes Innovationspris på 
Maskiner under Broen 2022.

Fælles for maskinerne er, at de 
opererer helt uden fossilt brændstof. 
Men det er ikke eldriften alene, som 
har imponeret dommerne, forsikrer 
jurymedlem Michael Nygaard, der 
til dagligt er teknisk leder i Esbjerg 
Kommune.

– Det er jo vidt forskellige maskiner, 
så vi har skåret ind til benet og set på 
anvendelighed, sikkerhed, ergono
mi og miljø. Her er el selvfølgelig et 
væsentligt parameter, men anvende
ligheden kommer først, for maskinen 
skal fungere i hverdagen. Jeg synes, at 

mange af løsningerne repræsenterer 
noget helt nyt på hver deres område 
og gør både hverdagen lettere uden at 
gå på kompromis med sikkerhed eller 
miljø, pointerer Michael Nygaard.

Den fuldelektriske slamsuger fra 
Bucher Municipal kan køre hele dagen 
næsten uden støj. Juryen fremhævede, 
at der er tale om en gennemprøvet tek
nologi, og et produkt skabt i et stærkt 
samarbejde med Volvo, og ikke mindst 
en løsning som vil imødekomme en 
stigende efterspørgsel i forhold til den 
grønne omstilling.

Hos Bucher Municipal er Sales and 
Service Director, Jacob Grindsted, 
naturligvis glad for, at firmaet løb 
med førstepræmien, men han er ikke 
overrasket.

– Vi står jo som de første i verden med 
en fuldelektrisk suge og spulebil på et 
originalchassis fra Volvo. Det er altså 
ikke en omkonverteret løsning, som 
man ellers ser på markedet. Og selve 
slamsugeranlægget er jo en kendt 
teknologi fra Bucher Municipal. Alt i 
alt kan vi som de første præsentere en 
unik, støjsvag og emissionsfri maskine 
til en normalt meget brændstofkræven
de og støjende opgave. Det vigtige for 
os har været, at vi kunne levere et pro
dukt, som kan køre en hel dag. Vi skal 
ikke sælge noget, som kun kan køre en 
halv, understreger Jacob Grindsted.

INNOVATIONSPRISEN GÅR PÅ STRØM
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FARVEL TIL NATURGAS 
– GODDAG TIL BIOGAS
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syv asfaltfabrikker i Danmark er allerede i fuld gang med at 
nedbringe CO2udslippet fra produktionen, og målet er helt 
klart defineret: PEAB skal være CO2neutral i 2045.

– I Sverige skiftede PEAB allerede i 2016 heavy fuel oil i 
asfaltproduktionen ud med bioolie. I Danmark har vi ikke 
benyttet fuel oil men i stedet naturgas, men fra sæsonstart 
2021 vekslede vi den fossile naturgas til certificeret biogas 
og er derfor nu i stand til at reducere CO2udledningen ved 
asfaltproduktion med ca. 40 pct. Vi kalder produktet for ECO 
Asfalt, og det bliver i øjeblikket produceret på vores fabrik
ker i Køge, Vandel, Randers og Viborg, men fra 2025 er det 
planen, at ECO Asfalt skal produceres på alle vores fabrikker 
i Danmark, forklarer laboratoriechef Lotte Josephsen, der er 
ansvarlig for PEABs klima og miljøindsats i Danmark. Hun er 
uddannet kemiingeniør og har arbejdet med asfalt i 30 år.

CO2 NEUTRALT
Naturgas er et fossilt brændstof, der udvindes fra gaslagre 
under Nordsøen. Naturgas er mere klimavenligt end kul og 
olie, men afgiver stadig CO2. Biogas derimod fremstilles af 
biomasse som f. eks. organisk affald, som ”afgasser”, dvs. 
udrådner under iltfrie forhold. Biogas er CO2 neutralt, fordi 
udledt CO2 fra anvendelse af gassen svarer til den mængde 
CO2, biomassen har optaget i sin levetid.

Brug af certificeret biogas fungerer ved, at en virksomhed 
indkøber certifikater på en given mængde biogas – f. eks. 
svarende til det aktuelle gasforbrug. Certifikaterne forpligter 
gasleverandøren til at tilføre den købte mængde biogas til 
gasnettet og dermed erstatte en tilsvarende mængde fossil 
gas. Certificeret biogas sælges gennem Energinet, som er 
garant for, at fossil gas virkelig er erstattet af biogas, og at 
den samme biogas ikke er solgt til andre kunder. Certificeret 
biogas klassificeres af Energistyrelsen som CO2neutral.

Den svenskejede asfaltkoncern PEAB har med 
ECO Asfalt nedbragt CO2-aftrykket væsentligt 
– men det skal endnu længere ned

AF NIELS HENRIKSEN

Asfalt er et energitungt produkt, og i en verden hvor fokus 
er på at nedbringe vores CO2aftryk ved blandt andet at 
tænke i nye retninger, giver det rigtig god mening at justere 
på alle de parametre, man kan. Også dem der slet ikke er 
opdaget endnu. Den svenskejede asfaltkoncern PEAB med 

I Sverige har man masser af træ, og derfor 
har man en stor produktion af papir. 
Ved den produktion får man et restprodukt, 
der hedder lignin, som er et naturligt 
klæbestof i træerne. Vores svenske ejere 
arbejder i øjeblikket på, om lignin kan 
være et interessant og brugbart alternativ 
til bitumen.

LOTTE JOSEPHSEN, LABORATORIECHEF
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ASFALTENS LIVSCYKLUS
– Hos PEAB kigger vi på asfaltens livscyklus i vores jagt på 
CO2. Hvad koster asfalt i CO2? Asfalt består for størstedelen 
af forskellige stenmaterialer, som typisk kommer fra stenbrud 
i Norge. Resten udvindes i danske grusgrave. Stenmaterialet 
tilsættes bitumen, som er et restprodukt fra raffinering af olie, 
og som med sine klæbende egenskaber binder stenmateria
lerne sammen.

– Når vi gennemgår alle vores forskellige typer af asfalt og 
dissekerer produktionen, så kan vi konstatere, at det koster 
cirka 50 kg CO2 pr. ton at producere asfalt. Stenene skal 
sprænges ud af de norske fjelde. De skal transporteres med 
skib til Danmark og fragtes fra havnekajen med lastbiler til 
vores fabrikker, hvor de igen transporteres til produktions
anlægget med gummiged. Hertil kommer, at vi bruger en 
anseelig mængde energi på at tørre stenene fordi vi ikke 
kan have alle materialerne under tag, lige som bitumen skal 
varmes op til en bestemt temperatur for at blive blød og opnå 
sine klæbende egenskaber.
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SPARER 30 KG CO2 PR. TON
Alene produktionen af asfalten står derfor for cirka halvdelen 
af vores CO2udledning, og her kan vi konstatere, at vi fra 
at sige farvel til naturgassen og goddag til den certificerede 
biogas nu udleder gennemsnitligt cirka 30 kg. CO2 pr. ton 
produceret asfalt, altså alene her en besparelse på 20 kg pr. 
ton. Ydermere har vi hos PEAB skarpt fokus på i endnu hø

I Danmark har vi ikke benyttet fuel oil 
men i stedet naturgas, men fra sæsonstart 
2021 vekslede vi den fossile naturgas til 
certificeret biogas og er derfor nu i stand 
til at reducere CO2-udledningen ved 
asfaltproduktion med ca. 40 pct.

LOTTE JOSEPHSEN, LABORATORIECHEF
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jere grad at genbruge opbrudt asfalt fra forskellige projekter. 
Herved kan vi reducere udledningen af CO2 med yderligere 
cirka 10 kg til 20 kg.

Endelig får vi det meste af vores strøm fra CO2neutral vind, 
så vi er rigtig godt på vej med en meget mere miljøvenlig 
asfalt, som selvfølgelig har præcis de samme egenskaber 
som traditionel asfalt og dermed overholder alle regler og 
specifikationer i forhold til f. eks. bæreevne og holdbarhed, 
understreger Lotte Josephsen og tilføjer, at fokus nu sidelø
bende er at finde et egnet alternativ til det fossile produkt 
bitumen.

ALTERNATIV TIL BITUMEN
– I Sverige har man masser af træ, og derfor har man en stor 
produktion af papir. Ved den produktion får man et restpro
dukt, der hedder lignin, som er et naturligt klæbestof i træ
erne. Vores svenske ejere arbejder i øjeblikket på, om lignin 
kan være et interessant og brugbart alternativ til bitumen. 
Selv har vi en ansøgning inde hos Miljøstyrelsen sammen 
med Teknologisk Institut, om et 3årigt projekt med at finde 
alternativer til bitumen. Her forventer vi et svar i oktober, og 
det er vi naturligvis meget spændt på, for går forsøget, som 

vi håber, kan vi nedbringe CO2aftrykket yderligere, påpeger 
Lotte Josephsen.

– Certificeret biogas er dyrere end naturgas, så produktio
nen af ECO Asfalt er dyrere end produktionen af traditionel 
asfalt. Vi har udfaset naturgassen, fordi vi derved udviser 
samfundsansvar, og vi kan heldigvis også konstatere, at der 
rent faktisk er en god interesse for at betale ekstra for at få et 
meget mere klimavenligt produkt.
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agromek.dk

BESØG ENTREPRENØR, 
PARK, VEJ OG ANLÆG I HAL C 
EN UNIK DEL AF AGROMEK 
29. november - 2. december 2022
I MCH Messecenter Herning

Oplev Hal C fyldt med de nyeste maskiner, 
viden, teknologier og faglige events

Bestil 
din billet på   

agromek.dk 



Ny millioninvestering sparer kunderne tid og pen-
ge og miljøet en CO2- reduktion på op til 74 pct.

AF NIELS HENRIKSEN

Man kan godt undre sig over, hvorfor den teknologi aldrig 
tidligere har været brugt i Danmark. Opfræsning af gam
mel vejbelægning og genbrug af materialet i én og samme 
arbejdsgang ligger da lige til højrebenet, når nu teknologien 
findes og er til rådighed.

Arkil er foreløbig eneste asfaltvirksomhed i Danmark, der 
med en BSM insitu løsning er i stand til at spare kunderne 

både tid og penge og miljøet en reduktion af CO2 på helt op 
til 74 pct. What’s not to like på godt nydansk.

Arkil fandt maskinen på en messe i Tyskland for et par år 
siden, fik den på prøve og så straks potentialet.

– Så vi investerede i en Vögele 2100 højkomprimeringsud
lægger, to store tromler, nemlig en 16 tons vibrationstromle 
og en 28 tons gummihjulstromle, som suppleres med en 
strøtraktor, en bitumentank og vandtank monteret på en 
linktrailer, som er koblet sammen med en CRIfræser, der 
fræser den gamle vejbelægning op, forklarer salgschef Char
lotte Nyeng og entrepriseleder Lars Fischer.

ARKIL FRÆSER OG 
GENBRUGER ASFALT 
I SAMME ARBEJDSPROCES
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Klar til vinter?
Vi klæder dig på til glatte veje

Saltnex
Miljørigtig glatførebekæmpelse

Vil du vide mere? 
www.saltnex.dk
T: 27 10 88 14 

M: tm@saltnex.dk

PROCESSEN
For hemmeligheden bag hele herligheden er faktisk ikke så 
hemmelig endda. Fræseren kan nemlig fræse materiale fra en 
eksisterende vej op helt ned i 25 centimeters dybde, og med 
en arbejdsbredde på henholdsvis 3,20 meter og 3,80 meter 
kan maskinen fræse en hel kørebane op ad gangen. Det er 
udlæggeren, der afgør udlæggerbredden, og rækker den 
ikke, sker opfræsningen blot ad to arbejdsgange.

– Når materialet er fræset op, blandes det med cement, vand 
og såkaldt skumbitumen, som dannes ved at injicere en lille 
mængde vand og luft i den varme bitumen. Herved dannes 
damp som får bitumen til at øge sin volumen 1020 gange. 
Når bitumen, cement og det opfræsede materiale blandes, 
dannes en helt ny asfalt, som lægges på vejen i én og samme 
arbejdsgang.

MILJØGEVINST
– Den helt store miljøgevinst er, at vi ikke skal sprænge ny 
granit i eksempelvis Norge. Vi skal ikke transportere granit 
fra Norge til Danmark først med skib og efterfølgende med 
lastbiler. Vi skal ikke hente materialer i danske grusgrave, og 
vi sparer en masse miljøbelastende transport, fordi opblan
dingen sker på vejen og ikke på en asfaltfabrik, påpeger 
Charlotte Nyeng og Lars Fischer.
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Mange kommunalpolitikere har igennem årene fået drøje 
hug af vælgerne, fordi der nu igen igen er blevet sparet på 
asfaltkontoen. Vejene bliver lappet og lappet år efter år, og 
de bliver i befolkningens bevidsthed ringere og ringere.

– Med vores BSM løsning kan vi tilbyde kommunerne en 
attraktiv, langsigtet og ikke mindst bæredygtig løsning, der 
sikrer vejen en meget længere levetid, fordi vi sørger for en 
nærmest ny vej men bygget op af de materialer, der lå der i 
forvejen. Brugerne kan køre på vejen umiddelbart efter, så 
vejen skal ikke være lukket i dagevis  dog skal der efter en 
uge eller tre lægges et nyt slidlag.

RENOVERING
BSM er beregnet på renovering af eksisterende veje eller 
udvidelse af veje. Mange veje er blevet repareret adskillige 
gange, mens andre veje er gamle og uhensigtsmæssige i 

forhold til moderne køretøjer og trafik. Vejene er simpelt 
hen for smalle til at håndtere moderne trafik. Hvis materia
let i vejsiderne er egnet, kan det indgå som materiale til en 
vejudvidelse.

– Vi har allerede lavet omkring 30 vejstrækninger rundt om 
i Danmark og mærker en klart øget interesse for produktet. 
Vi er klar over, at vi med BSM er med til at bryde en konven
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tionel tankegang hos mange, lige som teknikken er med til at 
udfordre eksisterende forskrifter, men vi har en klar forvent
ning om, at BSM kan blive et krav i nye vejregler på sigt, fordi 
vi ikke har råd til at se bort fra de mange fordele, ikke mindst 
for miljøet, som produktet rummer, siger Lars Fischer.

Det omkring 70 meter lange, imponerende vogntog kan 
udlægge cirka 2000 meter på en arbejdsdag. Teknologien har 

været kendt i mange år i blandt andet USA, Canada, Kina og 
Brasilien, hvor stærkt trafikerede motorveje er blevet reno
veret efter samme principper med stor succes. Erfaringer fra 
udlandet viser, at en vejfornyelse med BSMteknikken typisk 
vil at holde så lang tid som et konventionelt asfaltbærelag. 
Forudsætningen for holdbarhed er ligesom på den konventi
onelle løsning, at bærelaget afdækkes og vedligeholdes med 
et slidlag.

DANSK FORMANDS FORENING | ARKIL FRÆSER OGGENBRUGER ASFALTI SAMME ARBEjDSPROcES
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Spændende og udfordrende. Måske den eneste 
gang vi får mulighed for at løse sådan en opgave.

Martin Jensen kan ikke lade være med at smile. Sammen med 
sin bror Anders driver han Sejlstrup Entreprenørforretning i 

Hundelev ved Løkken. Selv om en helt almindelig hverdag 
i entreprenørvirksomheden med godt 150 medarbejdere 
kan se aldeles broget ud, så har de erfarne vendelboer aldrig 
været stillet over de udfordringer, der er en del af at løse en 
opgave på en lille bitte ø midt i Limfjorden.

SEJLSTRUP ENTREPRENØR
FORRETNING HEV 
UDFORDRENDE ORDRE 
PÅ LIVØ I LAND
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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 …

– Livø ejes og drives af Naturstyrelsen, som også havde 
sendt opgaven i udbud. Sammen med fire andre nordjyske 
virksomheder var vi indbudt til at give tilbud, og vi vandt med 
en pris på godt 7 mio. kr., fortæller Martin Jensen.

OPGAVEN
Opgaven lød på at foretage separatkloakering, etablere nye 
vandledninger, etablere en ny pumpestation samt bundfæld
ningstank og slamlagertank i beton. Endelige skulle vinderen 
stå for asfaltering af et vejnet, der aldrig bliver belastet af 
biler. Bilkørsel er nemlig ikke tilladt på den lille ø – her fik 
Sejlstrup Entreprenørforretning naturligvis en dispensation i 
de godt seks måneder, arbejdet har stået på.

MEDARBEJDERE UDSTATIONERET
– Vi tog fat på opgaven umiddelbart efter nytår og havde 68 
medarbejdere fast udstationeret på øen i fire af ugens dage. 
Udfordringen ved at arbejde på netop Livø er, at den færge, 
der sejler besøgende og varer over i turistsæsonen, ligger 
stille om vinteren og foråret, så vi skulle sejle mandskab og 
materiel over med Naturstyrelsens eget lille skib, som maksi
malt kan laste 7,5 tons ad gangen.

Det betød, at vi skulle finde en effektiv gravemaskine på 
maksimalt 7 tons. Det betød også, at vi efterfølgende måtte 
sejle materialer over ad flere omgange.

LEJEDE PRAM
– Senere lejede vi i 9 dage en større pram, der kunne laste 
noget mere, og som blev skubbet over Limfjorden. Det 
betød, at vi kunne transportere en stor nedfældningstank på 
64 kubikmeter på vores egen blokvogn, bil til tvinspektion, 
betonkanon, en 18 tons gravemaskine, asfaltudlægger og 
grader.

– NCC Roads asfalterede for os, og da asfaltbilerne ikke kan 
køre til opgaven på sædvanlig vis, måtte vi sejle asfalten over 
i et særligt skib. Temperaturen på asfalten blev hævet en 
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smule, således at asfalten stadig ville have den rigtige tempe
ratur, når skibet anløb Livø. Vi lagde slidlag på i alt 6700 kvm 
og 1600 kvm bærelag. Gammelt asfalt og alt det materiale, 
der i øvrigt blev gravet op, blev transporteret til havnen i 
Nykøbing Mors.

Sejlstrup Entreprenørforretning havde sendt PEsvejsere, rør
læggere og brolæggere til Livø, der om sommeren summer af 
liv. Men om vinteren bor kun fire mennesker på øen. Den lille 
købmandsbutik er lukket, så medarbejderne skulle selv have 
mad med.

– Kroen er også lukket, men heldigvis kunne medarbejderne 
få lov at bo i Naturstyrelsens boliger. Vi havde ellers overve
jet at sejle beboelsesvogne over, men det var helt klart mest 
optimalt for dem at bo i rigtige boliger – selv om de uden 
tvsignal måtte underholde sig selv, siger Martin Jensen, der 
brugte rigtig meget tid på koordinering.

HELDIGE MED VEJRET
– Når alt skulle fragtes enten med Naturstyrelsens lille skib el
ler med den pram, som vi kun havde til rådighed i 9 dage, så 
var koordinering af afgørende betydning for at løse opgaven. 
Heldigvis var vi utroligt heldige med vejret, for selv om Livø 
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ligger i Limfjorden, så kan bølgerne sagtens blive ret så høje, 
og så har hverken pram eller Naturstyrelsens skib mulighed 
for at sejle.

– Selv om noget er bøvlet, når man skal arbejde på lille en 
ø og endda udenfor sæsonen, hvor der ingen mennesker 
er, så var det faktisk en fordel trods alt, at der var så stille og 
mennesketomt. Så slap vi nemlig for at sætte afspærringer 
op, smiler Martin Jensen. FAKTA OM SEJLSTRUP

Sejlstrup Entreprenørforretning blev etableret i 1956 af 
Inger og Ejgild Jensen som en traditionel maskinstation.

I 1970’erne blev opgaverne i landbruget færre og entre-
prenørarbejde blev der mere og mere af. Derfor beslutte-
de Eigil Jensen i 1972 at sadle om og kun beskæftige sig 
med entreprenørarbejde.

Virksomheden blev i 1973 udvidet med tilkøb af Vrå 
Mørtelværk.

Efter Ejgild Jensens død i 2017 drives virksomheden af 
sønnerne Anders og Martin Jensen, deres storesøster 
Mette og hendes mand Leif Sørensen.

Anders og Martin Jensen står for den daglige drift af 
entreprenørforretningen, mens Mette og Leif Sørensen 
har ansvaret for mørtelværket og Sejlstrup Transport, der 
råder over mere end 20 lastvogne.

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

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

MED NORDJYLLANDS AFDELING PÅ AALBORG STADION
Nordjyllands afdeling havde onsdag den 
7. september samlet 26 af sine medlemmer 
på Aalborg stadion.

Her gav Mark en flot rundvisning, hvor vi blandt andet 
så de forskellige Lounger samt VIPområderne. Vi var 
ligeledes nede og se spillernes forhold under tribunerne. 
Mark fortalte endvidere om, hvorledes kampene bliver 
overvåget, og hvordan stadion bliver næsten ombygget, 
når der spilles betydningsfulde kampe.

Kapacitet: 13.600 (Superliga kampe), 
10.500 (internationale kampe). Efter 
turen på tribunerne var turen kommet 
til græstæppet, som stod utrolig flot, 
og græsset var næsten klar til næste 
kamp. Helle som er grounds manager på 
stadion, gav os et godt indblik i, hvordan 
græstæppet er opbygget, og hvordan 
det bliver passet på alle tænkelige måder.

Hun gav endvidere en forklaring på, 
hvorfor græsset ikke må betrædes af 

andre end aktørerne til kampene. Det skyldes frygten for 
sygdom i græsset, såfremt der kommer fremmed former 
for snavs eller ukrudt i græsset.

Efter rundvisningen var afdelingen vært på restaurant 
Ombord ved lystbådehavnen.

P.A.V. 
Kim Madsen

SENIORKLUBBEN DFF AFD. SJÆLLAND 

JULEFROKOST
Nu nærmer sig tiden, hvor vi skal holde vores julefrokost. 
Det bliver torsdag den 24. november 2022 kl. 12.00 på 
Overdrevskroen, Roskildevej 513, 4100 Ringsted, 
som vi plejer.

Deltagerbetaling kr. 75,00. 

Tilmelding senest den 10.11.2022 til 
Lena Knudsen 30132618 
Bjarne Knudsen 20252618 
Niels Troest 20631755

P.K.V. Niels

Helle giver en grundig forklaring på, hvorledes græstæppet bliver passet.

DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT
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Hurtig hjælp 
hvis du bliver 

sygemeldt
Med et PFA EarlyCare forløb får du 

gode muligheder for at komme godt 

tilbage på jobbet.

Læs mere på pfa.dk/earlycare 

eller ring til PFA på 70 12 50 00
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SENIORER PÅ SOMMERUDFLUGT
Medlemmer Seniorklubben DFF Afdeling 
Sjælland har været på sommerudflugt 
den 18. august 2022.

Det blev en udflugt til Stevns Fyr og Højerup Kirke. 
Den medbragte mad blev indtaget ved foden af fyrtårnet 
og i skygge fra nogle små æbletræer.

Der var tid til at se sig om i det flotte område, og nogle var 
også oppe i fyrtårnet.

Derefter kørte vi til Højerup, hvor der var bestilt kaffe og 
kage på Traktørstedet Højeruplund.

Vi var heldig med vejret endnu en gang, og vi sluttede ca. 
kl. 15.30.

Vores næste arrangement bliver julefrokost 
torsdag den 24. november 2022 kl. 12.00, og det er på 
Overdrevskroen, som vi plejer

P.K.V. 
Niels

60 ÅR 
Fredag den 9. september kunne Jens Melgaard 
fejre sin 60 års fødselsdag.

Jens blev medlem af bestyrelsen i DFF Nord
jylland i 2004 og har siden den 24. marts 2012 
bestridt posten som afdelingsformand.

 Jens Melgaard er ansat som formand i firma
et Nordkabel A/S og har en fortid i flere 
store entreprenør virksomheder.

Dansk Formands Forening ønsker hermed et 
forsinket til lykke med dagen.

DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT

30 DANSK FORMANDS FORENING | SEPTEMBER 2022



MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
60 02.10. Jimmi Nielsen, Dalsgårdsvej 5, 9000 Aalborg
FORSINKET TILLYKKE TIL:

50 06.08. Per Larsen, Kalmanparken 47, 9200 Aalborg SV
50 25.08. Torben Høfner Sørensen, Kirkevej 4, Hornum, 9600 Aars
60 15.07. Henning Nørgaard Larsen, Sjøstrupvej 40, 9600 Aars
60 09.09. Jens Melgaard, Ålborgvej 47, Mou, 9280 Storvorde
70 23.07. Niels Toft, Finlandsvej 6 D, 9800 Hjørring
70 16.09. Franch Lentz, Nørregade 11, Rørbæk, 9500 Hobro

ØSTJYLLAND
60 26.11. Jan Ottesen, Vestergade 14, 8850 Bjerringbro
FORSINKET TILLYKKE TIL:

50 18.08. Finn Skov Nielsen, Runevej 85, Hasle, 8210 Aarhus V
60 12.07. Martin Lund Jensen, Grønningen 5, Horn, 8882 Fårvang
60 09.09. Frank B. Christensen, Hedeager 34L lejl. 018, 8200 Aarhus N
70 17.08. Edvard C. V. Andersen, Dronningensgade 10, 8900 Randers C
70 23.08. Peter Gade Pedersen, Eghovedvej 29, 8340 Malling
70 13.09. Asger Nielsen, Gl. Mørkevej 44, 8544 Mørke

SJÆLLAND
60 25.10. Hans Peter N. Jørgensen, Sverigesvej 20 A, 2800 Kgs. Lyngby
60 12.11. Michael Kenne Noel Larsen, Krogparken 6, 2605 Brøndby
60 16.11. Keld Frandsen, Storstræde 4, 2620 Albertslund
75 28.10. Preben E Larsen, Krogagervej 10, 4700 Næstved
FORSINKET TILLYKKE TIL:

60 05.07. Otto Ronge Nielsen, Lodsvej 3, 4736 Karrebæksminde.
60 20.08. Tommy Steen Bronke, Gødstrup Bygade 7, 4684 Holmegaard
80 06.07. Per Esbensen, Brøndbyvestervej 42 st.tv., 2605 Brøndby
80 06.07. Finn Holm Nielsen, Udstrupvej 16, 4370 Store Merløse
85 12.09. Erling Andersen, Skovbovej 2, Undløse, 4340Tølløse
95 07.08. Henry Gunner Sørensen, Krøyerparken 23, 3000 Helsingør

SYD
60 23.10. Jan Henning Korsgaard, Knullen 33, Allerup, 5260 Odense S
60 24.11. Niels Bjerregaard Buchhave, Thorsvej 62, 6840 Oksbøl
70 13.10. Christian Iversen, Nørregade 68, 6670 Holsted
70 17.10. Finn Nielsen, Skovvej 11 A, 7160 Tørring
70 12.11. Niels Erik S. Lauridsen, Nørreskovvej 45, 6230 Rødekro
75 24.10. Kurt Emund Runge, Egedesmindevej 45, 6715 Esbjerg N
75 29.10. Bent Ravn Pedersen, Jens Thuesensvej 15, 7000 Fredericia
75 13.11. Mogens Christensen, Skærbækvej 3, 6715 Esbjerg N
FORSINKET TILLYKKE TIL:

60 09.08. Leif Jensen, Sebbelev Strand 1, 6440 Augustenborg
70 23.09. Bendt Jensen Gade, Lille Bulbjergvej 6, 6710 Esbjerg V.
70 24.09. Leif S. Andersen, Karen Brands Vej 144, 6960 Hvide Sande
75 20.09. Svend Bjarne Nielsen, Glentevej 2, 5800 Nyborg
85 27.08. Mogens Gregersen, Jerrigsvej 31, 6710 Esbjerg V

MIDT VEST
FORSINKET TILLYKKE TIL:

70 29.07. Jørgen Werner Jensen, Sejling Møllevej 4, 8600 Silkeborg

BORNHOLM
FORSINKET TILLYKKE TIL:

75 27.07. Knud Nielsen, Kanegårdsvej 5, Rønne, 3700 Rønne

LOLLAND FALSTER
FORSINKET TILLYKKE TIL:

60 26.09. Carsten Borella Jacobsen, Skovvej 54, 4840 Nørre Alslev

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:  Mandagtorsdag kl. 09.0015.00 og fredag kl. 09.0012.00

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
midtvest@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

DØDSFALD
   Afdeling
Tom Allan Pedersen 07.06.2022 Sjælland

TEMA I NÆSTE UDGAVE

Dansk Formands Forening har til blad 
nr. 5 – 2022 vendt blikket mod: 
BÆREDYGTIG BETON & NY TEKNOLOGI.

Vi sætter fokus på dette gode og meget aktuelle emne, 
som kan være en udfordring for mange firmaer og 
arbejdspladser. Vi vil lave nogle interviews med aktører, 
som arbejder med dette emne.

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, 
konsulent Jette SterndorffJessen, tlf. +45 7610 1147.
Deadline er den 31. oktober 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

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 115. ÅRGANG • NR. 2 • MAJ 2022

22

0404 1919
1212 2222

MEDLEMMER
SENDT I FÆNGSEL AVANCERET

RENSEANLÆG

PÅ BESØG
PÅ FEMERN PENSIONISTER OG

ENTREPRENØRER

TEMA NR. 2•2022

FEMERN BYGGERIET

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 115. ÅRGANG • NR. 3 • JULI 2022

33

66 2020
1616 2121

GENERATIONSSKIFTE
MÅSKE PÅ VEJ I DFF

ELMOTOREN
GÅR I HØJDEN

AALBORG BYGGER
NY MATERIELGÅRD

FORMAND HAR
STYR PÅ VD VEJE

TEMA NR. 3•2022

B
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GTIGHED & GRØNNE M
A
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E
R

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 115. ÅRGANG • NR. 4 • SEPTEMBER 2022

44

0606 1414
0808 2020

NY BLÆKSPRUTTE
I GADEBILLEDET

FARVEL TIL NATURGAS 
GODDAG TIL BIOGAS

MASKINER TRAK
3000 GÆSTER FRÆSER OG

GENBRUGER ASFALT

TEMA NR. 4•2022

A
S

FA
LT &

 NYE BÆREDYGTIGE M
A

SK
IN

E
R

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 dri� sledernes

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.

Stibo Complete Mediaservice
Oddesundvej 1 • 6715 Esbjerg N

www.stibocomplete.com

KONTAKT STIBO COMPLETE MEDIASERVICE:
konsulent Jette Sterndor� -Jessen

jsje@stibo.com · tlf. +45 7610 1147
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