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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.

Dansk Formands Forening har på det seneste bestyrelsesmøde valgt at efterkom-
me opfordringen fra medlemmer til at stoppe udsendelsen af den fysiske udgave af 
Formandsbladet til vores medlemmer med posten. Formandsbladet bliver selvfølgelig 
udsendt på mail.

Medlemmerne kan naturligvis tilvælge bladet i den fysiske udgave ved at give os 
besked. Se det i denne udgave af Formandsblad eller på hjemmesiden.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er faldet yderligere. DFF har på nuværende 
tidspunkt 6 ledige, hvilket er et lavt antal. Mange af vores medlemmer spørger meget 
ind til Arnepension og efterløn, samt hvilke regler der gælder. Vi forsøger at hjælpe 
medlemmerne på bedste vis. Vi er derfor i dialog med vores A-kasse med henblik på, 
hvordan vi kan få en løsning, der gør det nemmere for medlemmerne at forstå reglerne.

ER DER EN IVÆRKSÆTTER I DIG, SÅ SE HER.
Vores A-kasse har nu igen åbnet for ansøgninger for at deltage i et af de bedste 
iværksætterprogrammer i landet; Startup Growth! Programmet er for dig, der har en 
forretningsidé og overvejer at kaste dig ud i iværksætterlivet – eller allerede er i gang 
med den spæde iværksætterkarriere. Programmet er landsdækkende og giver dig 
3 måneders kontorplads sammen med andre ildsjæle i fantastiske rammer i henholds-
vis København, Aarhus eller Aalborg. Hertil er der i programmet inkluderet mentor-
sparringer, individuel rådgivning, workshops, foredrag og sociale aktiviteter. 
Ansøg og læs mere her: https://aka.dk/medlemstilbud/startup/Program/

I januar 2023 tager vi hul på de nye afdelingsmøder i DFF. Datoerne kan ses andet-
steds i Formandsbladet eller på hjemmesiden.

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

Generalforsamlingen 2023, hvor alle medlemmer er velkomne, finder sted lørdag den 
29. april i Vingsted Centret. Se annoncen i Formandsbladet og på hjemmesiden.

Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samar-
bejdspartnere en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

NYT OM UDGIVELSEN
AF FORMANDSBLADET

Kim Bøje Madsen 
Forbundsformand
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NYT FRA FORENINGEN
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 
lørdag den 15. oktober 2022 kl. 09.30 
på kontoret i Solrød 

Formanden bød velkommen til mødet. 
Alle i bestyrelsen var mødt frem.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.

Der var ingen rettelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 
25. juni 2022. Referatet betragtes som godkendt.

2.0 FAGLIGE SAGER
2.1
Kim har nu afsluttet sagen med et medlem i Nordjylland, som 
ikke havde fået sin rette pension indbetalt. Vi endte med at 
indgå et forlig, således vores medlem fik et større beløb til 
endelig afgørelse. Det var vores medlem tilfreds med. Alter-
nativt skulle vi føre sagen videre til en retssag, som sandsyn-
ligvis ville tage op til to år. Det var vores medlem absolut ikke 
interesseret i.

Vi har mange lønforhandlinger rundt om i landet. Vi har 
afsluttet mange kommuner, men mangler stadig en del.

Kim har indledt en dialog med formændene i en større 
institution i Aarhus. De vil gerne dækkes af en overenskomst. 
Flere af formændene har allerede meldt sig ind i DFF, ligesom 
to andre formænd fra en sjællandsk kommune også er ind-
meldt nu. Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på lønaftalerne, 
for det er typisk den vej vi får nye medlemmer. Sagen fra en 
kommune i Sønderjylland er desværre ikke afsluttet endnu. 
Kim er i dialog med vores medlem og følger sagen.

Vi har en igangværende sag om manglende feriepenge. Vi 
har haft Faglig Hovedorganisation til at køre en sag mod 
firmaet, Din Bygge Service ApS i Glostrup. Sagen er afslut-
tet med en dom således, at firmaet skal betale det skyldige. 
Firmaet har bare ikke betalt endnu, så nu må vi inddrive det 
skyldige beløb ved fogedretten. Faglig Hovedorganisation er 
nu sat på sagen igen.

Sagen mod et Sjællandsk entreprenørfirma skal i retten den 
28. november 2022 i Holbæk.

Kim orienterede om PFA og om seniormøder. Kim har netop 
været til partner-panelmøde med Forhandlingskartellet. Det 
var et informativt møde, hvor det endnu engang blev opfor-
dret til, at medlemmerne følger op via Mit PFA.

Vores kommunale kursus er netop afviklet i Svendborg med 
20 kursister. Det gik godt, og vores nye underviser, Arent 
Michael Jensen, gjorde en god figur. Der var stor tilfredshed 
blandt deltagerne.

Anette og Kim har udarbejdet en liste til bestyrelsen med de 
nye medlemmer og udmeldte /afdøde medlemmer. Listerne 
blev gennemgået og taget til efterretning.

Kim har haft et møde i det nye kontorfællesskab siden sidst. 
Vi vil fortsat gerne have flere organisationer med i kontorfæl-
lesskabet for på den måde at gøre det endnu mere rentabelt.

Vi har gennemgået budgettet i kontorfællesskabet, som har 
lidt svært ved at holde. Budgettet blev gennemgået og taget 
til efterretning. Der var enighed om, at vi skal følge det tæt, 
og vi skal forsøge at få flere med i fællesskabet, ellers hænger 
det ikke sammen. Kim foreslog nogle andre organisationer, 
der kunne være interessante at samarbejde med. Der var 
enighed om, at vi skulle prøve dem.

Til sidst var der et resume fra et bestyrelsesmøde i UHT-fon-
den i Aarhus den 23. august, hvor Kim deltog. Det var et in-
teressant møde, hvor vi blandt andet besøgte en robotfabrik, 

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

som Kim og Niels Henriksen senere mødte på Maskiner un-
der broen. Der blev skrevet en god artikel til Formandsbladet 
efterfølgende, lige som virksomheden også annoncerede.

2.2
Formandsoverenskomsten og Driftslederoverenskomsten 
med KL er der ikke noget nyt at tilføje. Vi skal til at forhandle 
med en anden arbejdsgiverorganisation om en overenskomst 
til formændene i en større jysk institution. Det bliver et spæn-
dende projekt.

Kim har sendt et brev til et større entreprenørfirma om tiltræ-
delse af vores private overenskomst. Det var de interesseret i 
at høre mere om, og de mente, at vi skal fortsætte dialogen.

3.0
Forhandlings fællesskabet har udsendt satsen til den nye 
stigning pr. 1. oktober.

OAO-K’s (offentlige ansattes overenskomst kommunal) 
Forhandlingsudvalg har på et møde den 13. juni 2022 be-
sluttet, at fristen for indsendelse af de generelle krav til vores 

hovedorganisation vedrørende OK24 på det kommunale- og 
regionale område er tirsdag den 24. oktober 2023.

3.1
Der er kongres i FH den 31. oktober & den 1. november, og 
Kim deltager sammen med Joy Andersen som observatør.

3.2
Vi har holdt møde i Fællesrepræsentationen (FR) den 25. 
august. På dagsordenen var vores beskæftigelsessituation, 
som ser meget godt ud i alle tre organisationer. Næste møde 
er den 8. november i København.

3.3
Vores arbejdsløshed er steget lidt igen. Der er 7 ledige med-
lemmer lige nu. Det er stadig flot.

Kim deltager i overrækkelse af akademikerprisen den 22. 
november hos IDA i København.

Der er repræsentantskabsmøde den 24. november, også 
hos IDA, hvor der desværre også er AJOUR. Kim får afklaret 
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hvem fra Maskinmestrene, der repræsenterer os på mødet. 
Vi har haft et par henvendelser fra medlemmer, der ikke 
følte, de fik en god rådgivning i forbindelse med efterløn og 
pension i øvrigt. Kim følger op ved at kontakte a-kassen.

3.4
Der var en gennemgang af budget fra fællessekretariatet til 
og med august.

Det ser desværre ud til, at udgifterne løber lidt fra os. Henrik 
fra HI har udarbejdet et notat til de respektive bestyrelser.

Budgettet blev diskuteret en del, og budgettet blev taget til 
efterretning.

Gennemgang af vores eget budget i DFF til og med septem-
ber 2022.

Det ser lidt anstrengt ud. Vores annonceindtægter svigter 
desværre en del, lige som kontingentet er dalet.

Budgettet blev taget til efterretning.

Det blev under dette punkt vedtaget at Formandsbladet op-
hører med at blive udsendt automatisk fra nytår. Det betyder, 
at bladet skal tilvælges af det enkelte medlem. Dette kan 
gøres på mail, og de medlemmer, der ikke har mail, kan man 
ringe til os.

4.1 BLADET
Næste blad nr. 4-2022 er udsendt, med temaet: 
Asfalt og bæredygtige maskiner.

Budgettet for Formandsbladet 2022 ser ud til at svigte en del. 
Annoncørerne er stadig meget tilbageholdende. Stibo Com-
plete er meget overraskede over det, der sker. Vi har kun ca. 
60 pct. af annoncerne inde for året.

Til blad nr. 5-2022 har vi bæredygtig beton og ny teknologi 
som emne.

Kim udfærdiger et skriv til medlemmerne, der tilkendegiver 
bestyrelsens beslutning om at medlemmerne skal tilkendegi-
ve om de ønsker formandsbladet tilsendt som tidligere.

Meddelelsen vil blive lagt på hjemmeside og sat i næste blad. 
Dog vil vores samarbejdspartnere, der modtager bladet, 
fortsat modtage det fysiske blad.

HJEMMESIDEN
Lars Hansen administrerer hjemmesiden og følger op på det 
materiale, der tilgår os.

TJM FORSIKRING
Kim undersøger om TJM forsikring vil deltage i vores afde-
lingsmøder rundt i landet.

Ligeledes vil han undersøge, om interesseforeningen er inte-
resseret i at deltage i generalforsamlingen 2023 i DFF.

5.1 EMNER TIL KOMMENDE MØDER / KURSER (ALLE)
AJOUR 2022 i Odense den 24. og 25. november. Kim og Lars 
deltager.

AFDELINGSMØDER 2023:
Lolland-Falster Afdeling lørdag den 28. januar 2023 kl. 
10.00 på Hotel Falster Stubbekøbingvej 150, Nykøbing 
Falster.
Sjællands Afdeling lørdag den 28. januar 2023 kl. 15 
på Overdrevskroen, Roskildevej 513, 4100 Ringsted.
Bornholms Afdeling torsdag den 9. marts 2023 kl. 17.00 
på Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne.
Østjyllands Afdeling lørdag den 4. marts. Stedet kendes 
endnu ikke.
Midt Vest Afdeling lørdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 
på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.
Nordjyllands Afdeling onsdag den 22. marts på materiel-
gården Korinthvej 12 i Aalborg.
Afdeling Syd lørdag den 25. marts 2023. Stedet kendes 
endnu ikke.

HAVE & LANDSKAB 2023
Standen til Have & Landskabsmessen i Slagelse er bestilt. 
Messen er den 30., 31. august og 1. september 2023.

5.2
Generalforsamling i DFF
Næste generalforsamling i DFF er den 29. april 2023 og er 
bestilt. Generalforsamlingen vil blive afviklet på Vingsted 
Centret ved Vejle.

DFF-jubilæum 2024
Kim er i gang med at indsamle materiale til et tidsskrift til vo-
res 125-års jubilæum. Jubilæet vil blive fejret ved en recepti-
on på kontoret i Solrød på dagen den 24. september 2024.

5.3 NÆSTE MØDER:
Vintermødet er aftalt til fredag den 25. november 2022.

Dato for første bestyrelsesmøde i 2023 blev foreslået til 
fredag den 31. marts.

5.4 EVENTUELT
Ingen indlæg.

Referent Kim Bøje Madsen
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KONFLIKTEN ER ALTID DIN 
– LAD DEN IKKE LIGGE

Ny underviser på det kommunale kursus var Arent Michael Jensen, og han havde godt fat i kursisterne fra første minut.
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Deltagerne på DFFs kommunalkursus blev præsen-
teret for hverdagens konflikt og var om ad Kierke-
gaard og Winston Churchill

AF NIELS HENRIKSEN

Bollerne på suppen var noget anderledes end tidligere, da 
en snes offentligt ansatte formænd var mødt op til Dansk 

Som leder er konflikten altid din, og du 
må ikke lade den ligge. Du har pligt til at 
løse konflikten, og når du håndterer den, 
øger du din værdi som leder. Det er nemlig 
altid muligt at lære af en konflikt. Ved at 
bruge en konflikt konstruktivt, kan vi skabe 
fremdrift til gavn for afdelingen og et 
fremtidigt samarbejde.

ARENT MICHAEL JENSEN

Formands Forenings årlige kommunalkursus på Hotel Svend-
borg. Underviseren var nemlig ny. Arent Michael Jensen, der 
driver virksomheden Majcom, arbejder blandt andet med 
ledere, kommunikation og håndtering af vanskelige situatio-
ner, og han var for første gang underviser på kurset.

Og det gjorde han godt. Forbindelse mellem underviser og 
kursister var i hvert fald skabt fra første minut på kurset, hvor 
temaet var håndtering af konflikter.

KONFLIKTENS NATUR
Sammen med kursisterne søgte Arent Michael Jensen at 
komme helt ind i konfliktens natur og identificere en konflikt. 
Hvad er en konflikt? Og hvordan og hvorfor opstår den?

Kursisterne blev opfordret til at komme med deres bud på, 
hvad en konflikt er, og ikke mindst hvorfor den opstår. I 
forhold til de kommunalt ansatte formænd handler konflikten 
tydeligvis tit om samarbejdet mellem leder og medarbejdere 
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og forholdet mellem borgere, der typisk er sure over et eller 
andet, og kommune.

– Konflikter opstår mellem mennesker og tit, fordi vi mis-
forstår hinanden, fordi vi har forskellige holdninger, værdier 
og behov, fordi vi har forskellige oplevelser af det samme, 
på grund af uvidenhed eller fordi kommunikationen er 
mangelfuld. Konflikter kan aldrig undgås, men hvordan kan 
vi forsøge at undgå dem?

Effektiv kommunikation og fælles afstemning af forventnin-
ger til eksempelvis forandring i afdelingen kan være med til 

Vi kan aldrig fjerne utilfredshed, uanset om 
den kommer fra medarbejdere eller borgere, 
men vi kan reducere den blandt andet ved 
at afstemme forventningerne igennem en 
effektiv kommunikation og ved at forsøge at 
sætte os ind i modpartens situation.

ARENT MICHAEL JENSEN
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LEVERANDØR TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

at forhindre en konflikt. Sørg for at inddrage medarbejder-
ne i forandringer, fordi medinddragelse skaber medejerskab, 
når alle er orienteret, og alle har haft mulighed for at byde ind 
med deres synspunkter. Konflikten kan opstå, når vi bliver 
ramt på vores følelser. Jeg føler måske, at jeg har ret i en sag, 
men jeg får ikke ret. Hvem har skylden? 

– Vi kan aldrig fjerne utilfredshed, uanset om den kommer 
fra medarbejdere eller borgere, men vi kan reducere den 
blandt andet ved at afstemme forventningerne igennem en 
effektiv kommunikation og ved at forsøge at sætte os ind i 
modpartens situation. Der er tit flere sandheder i en sag, og 
det er klart, at alle parter i en eventuel strid, ikke kan have 
ret i deres påstand eller opfattelse, men hvis vi som gode 
ledere forsøger at sætte os ind i deres situation, kan vi måske 

Konflikter opstår mellem mennesker og tit, 
fordi vi misforstår hinanden, fordi vi har 
forskellige holdninger, værdier og behov, 
fordi vi har forskellige oplevelser af det 
samme, på grund af uvidenhed eller fordi 
kommunikationen er mangelfuld.

ARENT MICHAEL JENSEN

bløde op på konflikten og løse den, påpegede Arent Michael 
Jensen og fastslog:

Konflikten er altid din.

– Som leder er konflikten altid din, og du må ikke lade den 
ligge. Du har pligt til at løse konflikten, og når du håndterer 
den, øger du din værdi som leder. Det er nemlig altid muligt 
at lære af en konflikt. Ved at bruge en konflikt konstruktivt, 
kan vi skabe fremdrift til gavn for afdelingen og et fremtidigt 
samarbejde.

– Øv dig i at blive bedre og tag ikke for store skridt. Og vær 
ikke for stor til at bede om hjælp, hvis du kommer uden for 
din komfortzone, lød opfordringen fra Arent Michael Jensen.
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AMBERCON BYGGER 
BÆREDYGTIGHED IND I 
ALLE BETONELEMENTERNE
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Den nordjyske producent gør gerne op med “ple-
jer” og inviterer byggeriets aktører til et tættere 
samarbejde

AF NIELS HENRIKSEN

Bæredygtighed handler også om byggematerialer. Men 
hos Ambercon i Støvring handler bæredygtighed også om 
helheden i et byggeri. Fra tidlig involvering som kan være 
med til at gøre et projekt bygbart til fokus på produktion af 
eksempelvis grønne betonelementer til transport og monte-

– Vi drømmer om, at branchen kan komme til at arbejde sammen på 

en ny måde, hvor ikke altid det billigste vinder, siger administrerende 

direktør hos Ambercon, Apichat Bonde.

ring. Slutproduktet skal være en bygning, hvor det er rart at 
opholde sig.

”At skabe rammerne for en bedre verden – sammen”.

Sådan lyder Ambercons vision. Og for at virkeliggøre den 
vision, ønsker Ambercon at være bæredygtighedspartneren, 
som er kompetent som ingen andre i sin branche, som tør gå 
forrest, og som tilbyder at samle byggeriets forskellige aktø-
rer, nemlig arkitekter, rådgivere, entreprenører, bygherrer og 
investorer.

PROAKTIVE
– Hos Ambercon ønsker vi at være proaktive i forhold til vo-
res samarbejdspartnere og involvere os tidligt. Vi sidder ikke 
og venter på at blive inviteret med. Vi ved, at vi med fordel 
kan gå forrest, fordi aktiv involvering tilfører værdi for både 
kunder og Ambercon. Med vores ekspertise kan vi påvirke 
projektet i en bæredygtig retning. Jo færre fejl vi begår fra 
begyndelsen, jo bedre – og dermed mere bæredygtigt – 
bliver projektet. Som udgangspunkt handler det jo først og 
fremmest om at fremstille et produkt, der holder. For holder 
et betonelement ikke, er det jo slet ikke bæredygtigt, fordi vi 
så skal producere et nyt, påpeger administrerende direktør 
Apichat Bonde og tilføjer, at hos Ambercon taler man ikke 
om kunder men om samarbejdspartnere, fordi alle har mere 
end en økonomisk interesse i at arbejde sammen.

– Vi drømmer om, at branchen kan komme til at arbejde sam-
men på en ny måde, hvor ikke altid det billigste vinder. Hvis 
branchen hele tiden udelukkende fokuserer på pris og glem-
mer at tænke sig om i tide, risikerer vi at få et mindre godt 
byggeri, der ikke holder – og dermed ikke er bæredygtigt.

Et bæredygtig byggeri handler selvfølgelig også om øko-
nomi, og her undrer Apichat Bonde sig eksempelvis over, 
at byggeriet af samtlige supersygehuse i Danmark dels er 
blevet forsinket og dels er blevet mange, mange millioner 
dyrere end planlagt.

– Hvis man besluttede at indrette hospitalerne ens indven-
digt og ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, kunne 
man have undgået de kæmpemæssige budgetoverskridel-
ser. Så kunne arkitekterne efterfølgende have givet hvert 
sygehus dets eget visuelle udtryk, mens det indvendige er 
ens, siger han og tilføjer, at Ambercon allerede har modtaget 
masser af positive reaktioner på det øgede fokus på bære-
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dygtighed og tanker om fremtidigt samarbejde baseret på 
gensidig respekt for samarbejdet.

AMBERCON ENVIRONMENT
For Ambercon som producent af betonelementer spiller 
bæredygtighed naturligvis også en stor rolle, fordi cement 
er en uundgåelig ingrediens i netop betonelementer. Derfor 
er Apichat Bonde også godt tilfreds med, at Ambercon er 
blandt de første, der har fået mulighed for at teste Aalborg 
Portlands nye FutureCem, som efterlader et 30 procent lave-
re CO2-aftryk.

– FutureCem passer perfekt til vores strategi om at være 
blandt de mest bæredygtige virksomheder i byggeriet. Ud-
fordringen for os var blot, at FutureCem ikke umiddelbart var 
egnet til brug i betonelementer, fordi hærdningstiden er for 
lang. Igennem tests og forsøg er det dog lykkedes for os at få 
enderne til at nå sammen, således vi nu kan tilbyde bygher-
rer det grønne betonelement, som vi kalder for Ambercon 
EnvironMent.

PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER
Ambercon har nogle af Danmarks mest moderne produkti-
onsfaciliteter og vil fortsat løbende udvikle produkterne mod 
endnu mere bæredygtighed.

Fikst og færdigt element, hvor vinduet allerede er sat i.
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Vi klæder dig på til glatte veje

Klar til vinter?

Saltnex
www.saltnex.dk

 
Vi har maskinen, 

du mangler!
Kontakt Thommas
M: tm@saltnex.dk

T: 27 10 88 14

Miljørigtig glatførebekæmpelse

– Vi har allerede produceret betonelementer med forskellige 
facadeløsninger i form af teglsten. Her arbejder vi blandt 
andet med genbrugssten, lige som vi løbende arbejder på 
at reducere cementindholdet i vores elementer, naturligvis 
uden at gå på kompromis med CE-mærkningen, men vi eks-
perimenterer med at genbruge beton som delvis erstatning 
for bl.a. sand og sten.

– Desuden leverer vi også elementer, hvor eksempelvis 
vinduer allerede er monteret. Ved at tilbyde præfabrikerede 
løsninger er vi i stand til at minimere byggetiden på pladsen, 
til at gøre logistikken mere optimal og effektiv og endelig 
reducere antallet af medarbejdere på byggepladsen. I tilgift 
oplever medarbejderne bedre arbejdsmiljø, når de ikke skal 
bruge så meget tid udendørs, hvor de risikerer at skulle 
arbejde i både kulde, regn og blæst, gør Apichat Bonde 
opmærksom på.

– Vi ønsker at forædle vores elementer, og vi har nye og 
spændende produkter på bedding, fortæller direktøren, som 
dog ikke ønsker at løfte sløret for, hvordan de nye produkter 
præcist vil give byggeriet yderligere merværdi.

Ambercon leverer typisk betonelementer til større byggerier 
i højden. Det er eksempelvis almene boligprojekter, ejerlejlig-
heder eller kontorbyggerier.

Et betonelement behøver ikke ligne et betonelement.
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GENIALT KONCEPT 
GØR BETONEN GRØN 
OG SPARER YDERLIGERE PÅ RESSOURCER

Administrerende direktør og indehaver Steen Madsen ved billeder af virksomhedens biler.
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Dansk Mobil Beton er eneste virksomhed i 
Danmark, der blander beton direkte hos kunden 
– konceptet udvides måske til hele landet

AF NIELS HENRIKSEN

I øjeblikket er det kun kunder på Sjælland, der nyder godt af 
Dansk Mobil Betons geniale koncept med at blande beton 
direkte hos kunden. Men måske kan kunder i resten af landet 
godt begynde at glæde sig til at modtage friskblandet grøn 
beton. Hvis et franchise-projekt ellers kommer op at stå som 
forventet, regner indehaver og administrerende direktør hos 

Dansk Mobil Betons nyeste lastbil klar til at køre ud til kunderne, hvor 

betonen blandes.

I de nye betoner er 100 procent af tilslaget 
erstattet med nedknust genbrugsbeton, og 
dermed sparer vi på udvinding af jordens 
råstoffer og ressourcer, mens vi samtidig 
genbruger dele af de enorme mængder 
betonaffald, der hvert år skabes i Danmark.

STEEN MADSEN, INDEHAVER OG ADM. DIREKTØR

Dansk Mobil Beton i Borup, Steen Madsen, nemlig med at 
åbne afdelinger i andre dele af Danmark.

Dansk Mobil Beton sætter på næsten alle parametre et grønt 
aftryk på en ellers ressourcekrævende branche. Som den 
eneste betonvirksomhed i landet tilbyder Dansk Mobil Beton 
nemlig at levere friskblandet beton til kunden, og det er uan-
set, om det er en privat kunde, der skal støbe gulvet til den 
nye udestue, eller det er byggefirmaet, der er i gang med et 
større anlægsarbejde.

INTET SPILD
– Traditionelt ankommer en betonkanon med færdigblan-
det beton til kunden. Heri er der den mængde beton, som 
kunden forventer at skulle bruge til sit projekt. Dog er der en 
tendens til, at man som kunde altid bestiller for meget – dels 
for at være sikker på, at der er beton nok til byggeprojektet, 
dels for at undgå både omkostninger og besvær ved at få 
leveret for lidt beton. Derfor er det ikke unormalt med en 
overproduktion på 10-15 pct. ved levering af fabriksfremstil-
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Vi har tjekket din pension for dig
På Mit PFA har vi gjort dine personlige anbefalinger klar til dig. De er 

markeret med rød, gul og grøn, så de er lette at prioritere og handle på.

Find dine anbefalinger på mitpfa.dk

let beton og dermed 10-15 pct. større udledning af CO2 end 
nødvendigt. Når kunden bestiller beton hos os, producerer vi 
præcis den mængde beton, som kunden har behov for. Hver-
ken mere eller mindre. Hvis kunden bestiller fem kubikmeter 
beton, og det under arbejdet viser sig, at han kun skal bruge 
fire kubikmeter, stopper vi simpelt hen bare produktionen, 
så der er intet spild. Herefter kører vi videre til næste kunde, 
påpeger Steen Madsen.

Hjemme på Bækgårdsvej i Borup på Sjælland læsser medar-
bejderne hos Dansk Mobil Beton virksomhedens fire lastbiler 
med grus og cement, ligesom vandtanken med en kapacitet 
på 3000 liter bliver fyldt. Endelig bliver additiver påfyldt, og 
så er bilerne ellers klar til at levere hos kunderne. Her bliver 
ingredienserne blandet efter de opskrifter, der i forvejen er 
lagt ind på bilens blandecomputer. Hver af de to store last-
biler kan rumme op til 10 kubikmeter beton, mens virksom-
hedens to mindre biler kan rumme op til 7 kubikmeter. Med 
slanger, der rækker helt op til 120 meter og rør og slanger i 
forskellige diametre, er Dansk Mobil Beton i stand til at løse 
langt de fleste opgaver. Hvis der er langt fra opstillingsstedet 
til brugsstedet, eller der er tale om et svært tilgængeligt sted, 
er det ofte nødvendigt at anvende en betonpumpe i forbin-
delse med udlægning af betonen.

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED
Miljø og bæredygtighed er et stort fokusområde hos virk-
somheden i Borup, og Steen Madsen glæder sig over, at 
Dansk Mobil Beton som den første virksomhed i Danmark nu 
udelukkende bruger Aalborg Portlands nye FutureCem, der 

Der er ikke nogen god grund til ikke at gå 
all in på FutureCem, fordi den har præcis 
samme egenskaber og styrke som den 
cementtype, vi tidligere har brugt. Og 
forsøg i vores eget laboratorium viser da 
også, at kvaliteten fortsat er høj.

STEEN MADSEN, INDEHAVER OG ADM. DIREKTØR

Lastbilerne læsset med råvarerne hjemmefra

har op til 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med 
konventionel grå cement.

– Der er ikke nogen god grund til ikke at gå all in på Futu-
reCem, fordi den har præcis samme egenskaber og styrke 
som den cementtype, vi tidligere har brugt. Og forsøg i vores 
eget laboratorium viser da også, at kvaliteten fortsat er høj. 
Største forskel for os er, at der er en lille farveforskel, men 
den færdige beton er jo stadig grå, smiler direktøren.

Implementeringen af FutureCEM i Dansk Mobil Betons 
produktion sker i kombination med en række øvrige bære-
dygtige initiativer, som virksomheden gennem en årrække 
har udviklet. Dansk Mobil Beton har blandt andet med støtte 
fra Innovationsfonden skabt en række recepter på mere mil-
jøvenlig beton baseret på nedknust genbrugsbeton.
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GENBRUGSMATERIALER
– I de nye betoner er 100 procent af tilslaget erstattet med 
nedknust genbrugsbeton, og dermed sparer vi på udvinding 
af jordens råstoffer og ressourcer, mens vi samtidig genbru-
ger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år 
skabes i Danmark. Reelt betyder det, at 100 procent af tilsla-
get erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80 procent 
af den færdige beton består af genbrugsmaterialer, som også 
kan være nedknuste mursten. I samarbejde med byggefir-
maerne, der river bygninger ned for efterfølgende at knuse 
betonen, kan vi nærmest i samme arbejdsgang producere ny 
beton direkte på byggepladsen og dermed undgå bl.a. en 
masse miljøbelastende kørsel på vejene, siger Steen Madsen.

Dansk Mobil Beton er storforbruger af vand, og derfor har 
virksomheden rettet spotlyset mod vandforbruget. For at 
skåne miljøet mest muligt og undgå at skulle bruge drikke-
vand til lastbilvask, har virksomheden netop bygget et stort 
regnvandsbassin, der kan rumme 150.000 liter vand. Her 
opsamles vand fra bl.a. tage og befæstede arealer. Indtil 
videre kan vandet kun bruges til vask af lastbilerne, men 
kvalitetsmålinger skulle meget gerne give grønt lys for, at 
vandet også kan bruges til selve betonproduktionen. Udfor-
dringen kan være, at der er salt/klorider i vandet, og så kan 
det ikke bruges til produktion af beton, men Steen Madsen 
er fortrøstningsfuld, for Dansk Mobil Beton bruger ikke salt 
til at holde arealerne fri for sne og is om vinteren.

ALLE GÆNGSE TYPER BETON
Dansk Mobil Beton leverer alle gængse typer af beton 
til både mindre private byggerier samt store bygge- og 
anlægsprojekter, og kunderne er typisk murermestre, 
byggevirksomheder og andre håndværkere. Virksomhe-
den kan i øjeblikket ikke levere konstruktionsbeton, fordi 
produktionen ikke er certificeret. For at opnå certifikat 
kræves nemlig, at beton produceres som med blandearme 
i en tvangsblander, men hos Dansk Mobil Beton blandes 
betonen ude hos kunden med en snegl. På virksomhedens 
to nyeste biler kan beton produceres, så den kan opnå cer-
tifikat, og Steen Madsen vil ikke afvise, at han vil gå over til 
at producere certificeret beton muligvis i forbindelse med 
det nye franchisekoncept.

– Vi tror på, at vi med mobilbeton kan få succes andre ste-
der i landet, ikke mindst i tyndt befolkede områder. Proble-
met med færdigblandet beton er nemlig, at den i henhold 
til betonnormen skal indbygges indenfor højest 90 minutter. 
Altså skal den være indbygget eller udlagt på modtager-
stedet indenfor halvanden time. Traditionelle betonværker 
vil ikke altid være i stand til at være fremme hos kunden 
indenfor den tid, og her er vores mobile beton genial, 
fordi vi først blander ude hos kunden, gør Steen Madsen 
opmærksom på.

Når kunden bestiller beton hos os, producerer 
vi præcis den mængde beton, som kunden har 
behov for. Hverken mere eller mindre.

STEEN MADSEN, INDEHAVER OG ADM. DIREKTØR

På computeren vælges den ønskede recept

Herunder ligger virksomhedens regnvandsbassin, der opsamlet over-

fladevand til vask af biler.

Additiver hældes i.
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Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening

God jul & godt nytår

DANSK VIRKSOMHED 
FORAN MED 3D PRINT 
AF BYGNINGER
COBOD er førende indenfor ud-
vikling og produktion af kæmpe 
3D printere til betonkonstruk-
tioner – bygninger med 5-6-7 
etager er næste mål

AF NIELS HENRIKSEN

Når vi hører ordet printer, tænker vi 
automatisk på den lille maskine, der 
spytter papir ud hjemme på skrivebor-
det. Og når vi så udvider horisonten 
til en 3D-printer, så er det formentlig 
noget med en maskine, der står og 
skaber små dimsedutter i plastik. Hos 
COBOD på Skudehavnsvej i Køben-
havn snakker de printere med helt 
andre dimensioner og en helt anden 
kapacitet. COBOD er nemlig en af 
verdens førende udviklere og produ-
center af 3D-printere, der kan printe 
hele betonkonstruktioner direkte på 
byggepladsen. Eksempler på printede betonemner.
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Fortællingen om COBOD begynder 
for alvor, da virksomheden i 2017 
printer Europa’s første bygning, The 
BOD (Building on Demand). I forhold 
til den udvikling, der siden er sket, er 
bygningen primitiv, men den var et 
håndgribeligt bevis på, at de tanker 
og visioner, som firmaets grundlægger 
og administrerende direktør, Henrik 
Lund-Nielsen, havde også havde bund 
i virkeligheden. Det kunne rent faktisk 
lade sig gøre at printe en bygning i be-
ton, og siden er teknikken bare blevet 
forfinet og effektiviseret. Den byg-
ning, som dengang tog to måneder at 
opføre, kan i dag gøres på måske en og 
en halv dag i kraft af en endnu bedre 
teknik tilsat en masse erfaring.

Koncern marketingschef Philip Knudsen, COBOD, 

ved Europas første 3D-printede bygning.

Overfladen er ru men kan gøres fint glat med 

montering af en robotarm på printeren.
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Vi er importør af 

STORT LAGER TIL OMGÅENDE
LEVERING TIL SUPER PRISER!

MØD OS PÅ
AGROMEK 
PÅ STAND

C2749

Laserhovedet til printeren.

DE FØRSTE PRINTERE
Allerede i 2019 blev de første printe-
re leveret til kunder i Belgien, Saudi 
Arabien, Tyskland, USA og Danmark. 
I 2020 blev de første printere leveret 
til Afrika og Qatar, lige som verdens 
første 2-etagers bygning blev prin-
tet i Tyskland. I 2021 blev der bestilt 
yderligere 24 printere, blandt andet til 
Oman, Malaysia og Japan.

PERI, som er en tysk producent af 
systemforskalling og stilladser, er 
kommet med som minoritetsejer. I dag 
er yderligere den kæmpe store ameri-
kanske elektronikvirksomhed General 
Electric (GE) blevet en del af ejerkred-
sen, og netop sammen med GE har 
COBOD printet store betonfundamen-
ter på stedet til vindmølleindustrien. 
I år er der yderligere leveret printere 
til Thailand, Canada, UK, Irland og 
Guatemala, samtidig med, at COBOD 
har åbnet regionale kontorer i USA og 
Malaysia med danske kontorledere og 
lokale medarbejdere.

TÆT PÅ KUNDERNE
– I dag har vi leveret omkring 50 
printere over hele verden. Vi forventer, 
at USA bliver et meget stort marked 
for os, så der har vi et kontor i Miami, 
hvor vi har et tæt samarbejde med et 
lokalt universitet. Vi har en del kunder 
i Asien og i Australien, så derfor har vi 
placeret vort kontor i Malaysia, så vi 
også der kan være tæt på vores kun-
der, påpeger COBODs globale marke-
tingschef Philip Knudsen.

– Vi kan dele vores kunder op i tre 
primære kategorier. Byggefirmaer som 
gerne vil være first movers og træde 
nye stier i en traditionelt konservativ 
branche. Med 3D-print vil medarbej-

derne ikke opleve nedslidning i samme 
grad som nu, og de er således i stand 
til at være på arbejdsmarkedet længe-
re, men nogle af dem skal sandsynlig-
vis omskoles, fordi byggeprocessen 
med vores printere er helt anderledes. 
Endelig tror vi på, at de byggevirk-
somheder, der tager 3D-printet til sig, 
vil have meget lettere ved at tiltrække 
unge medarbejdere.

– Den anden gruppe er leverandører af 
byggematerialer. 99 pct. af de materi-
aler, vores printere bruger, kan købes i 
almindelig handel. Der bruges ganske 
vist mindre cement, og brugerne ople-
ver mindre spild, men til gengæld skal 
der tilsættes additiver til cementen.

– Den tredje gruppe er universiteter, 
ikke mindst i USA, som ønsker at være 
med helt fremme i udviklingen og 
tilbyde den nyeste teknologi i under-
visningen af deres studerende.

EN REVOLUTION
Hos COBOD arbejder omkring 90 med-

Vores printere kan konfigureres helt efter kundens behov, og 
løsningen kan tilpasses på vores hjemmeside. Eksempelvis er 
det muligt at tilføre en robotarm, som kan gøre den printede 
overflade meget mere glat og indbydende.

PHILIP KNUDSEN, MARKETINGCHEF
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arbejdere fra 25 lande. Mange af dem 
er dedikerede, unge udviklere, og de er 
med deres entusiasme og kompeten-
cer med til at skabe en revolution, som 
byggebranchen ikke har set mage til.

– Vi er stadig kun i vores vorden. 
Processen går hurtigere og hurtigere, 
og vi kan bygge større og større og 
højere og højere. Således har vores 
kunder allerede brugt vores printere 
til at lave to og tre etagers bygninger, 
og vi går nu efter at levere printere der 
kan printe 5-6-7 etagers bygninger. 
De store printere kan køre på skinner, 
og vi er således i stand til at bygge en 
helt række af boliger med plads til at 
anlægge eksempelvis haver imellem 
hver bygning. Først når printeren kom-
mer dertil, hvor den næste bygning 
skal opføres, går printerhovedet i gang 
med at lægge betonen ud i et forudde-
fineret mønster, og således fortsætter 
processen fremad.

KUNDETILPASSET
En 3D printer kan fås fra omkring en 

halv mio. dollars. Til gengæld er kun-
den i stand til at opføre en bygning 
med en bedre isoleringsevne, bruge 
færre medarbejdere på byggeplad-
sen, efterlade et mindre CO2-aftryk 
på byggepladsen og endelig opleve 
mindre spild i byggeprocessen.

– Vores printere kan konfigureres helt 
efter kundens behov, og løsningen 

kan tilpasses på vores hjemmeside. 
Eksempelvis er det muligt at tilføre en 
robotarm, som kan gøre den printede 
overflade meget mere glat og ind-
bydende, siger Philip Knudsen, der 
tilføjer, at interesserede kunder skal 
regne med en leveringstid på omkring 
fire måneder.

Printeren er noget større end det, vi typisk forestiller os en printer.

VIGTIG INFORMATION 
OM FORMANDSBLADET
Bestyrelsen i DFF har på det seneste bestyrelsesmøde drøftet, og efterfølgende vedtaget, at medlemmerne i 
Dansk Formands Forening fra 1. januar 2023 skal tilvælge at få tilsendt Formandsbladet i papirudgaven.

Mange medlemmer har ytret ønske om, at Formandsbladet kun bliver sendt på mail. Vi er nødt til at vise samfunds-
sind og ikke trykke blade, som ender i papirkurven. Det er måske ikke så meget CO vi sparer, men lidt har også ret. 
Det betyder derfor, at dette er det sidste blad, som medlemmerne modtager automatisk.

Hvis du stadig ønsker den fysis ke udgave af Formandsbladet, kan du kontakte os enten på mail eller 
på telefon, så tilretter vi selvfølgelig efter det, og der er ikke nogen merpris for at få det fysiske blad. 
Firmaer og andre, der er udenfor medlemskredsen, vil stadig modtage Formandsbladet.

På bestyrelsens vegne 
Kim Bøje Madsen · kbm@danskformand.dk · Tlf. 32 96 56 22
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AFDELINGSMØDE I 
MIDT-VEST AFDELING
Tirsdag den 14. marts 2023 
kl. 19.00 på Højslev Kro, 
Viborgvej 220, 7840 Højslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Af hensyn til køkkenet er tilmel-
ding nødvendig, da afdelingen er 
vært ved et par stykker smørre-
brød.

Tilmelding senest 1. marts 2023 
til en af nedenstående:
Tom tlf. 51 25 22 49
Arne tlf. 23 32 07 08
Åge tlf. 40 47 43 67
Vagn tlf. 40 26 65 91

På afdelingens vegne 
Vagn Nordentoft

AFDELINGSMØDE 
BORNHOLMS AFDELING
Torsdag den 9. marts 2023 
kl. 17.00 på Hotel Griffen, 
Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beret-

ning
3. Indlæg fra Landsbestyrelsen
4. Regnskab
5. Næste års aktiviteter 
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, 
skal være formanden i hænde 
senest den 1. marts 2023.

Formand for foreningen Kim Bøje 
Madsen deltager i afdelingsmø-
det. Efter afdelingsmødet er der 
frokost (gratis).

Tilmelding til afdelingsformanden 
nødvendig af hensyn til frokosten 
senest 1. marts 2023.

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

AFDELINGSMØDE 
LOLLAND-FALSTER AFD.
Lørdag den 28. januar 2023 
kl. 10 på Hotel Falster, Stubbe-
købingvej 150, Nykøbing F.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beret-

ning
3. Indlæg fra Landsbestyrelsen 

(Kim Boye Madsen)
4. Regnskab
5. Næste års aktiviteter 
6. Indkomne forslag
7. Valg 
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i 
hænde senest 15. januar 2023.

TJM-forsikring vil deltage og 
komme med indlæg på afdelings-
mødet.

Efter afdelingsmødet er der fro-
kost, som er gratis. Af hensyn til 
kokken er tilmelding nødvendigt 
senest den 22. januar 2023

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

AFDELINGSMØDE 2023 I SJÆLLANDS AFDELING
Lørdag den 28. januar 2023, Overdrevskroen, Roskildevej 513, Ringsted

Kl. 12.00  Senior-afdelingen holder 
møde med spisning.

Kl. 14.30 Kaffe og kage 
Kl. 15.00  Afdelingsmøde med dags-

orden ifølge vedtægterne. 
Kl. 18.00 Spisning
Forslag der ønskes behandlet på 
afdelingsmødet, skal være afdelings-

formanden i hænde senest 8 dage 
før mødet. Arrangementet er med 
ledsager.
Tilmelding senest den 17. januar 
2023 til: Keld Dahl Mobil: 22648796 
eller kelddahl915@gmail.com 
Niels Troest Mobil: 20 63 17 55 
eller troest.n@mail.dk

AFDELINGSMØDE FOR 
NORDJYLLANDS AFD.
Mødet holdes i år på Aalborg 
Kommunes nye materielgård på 
Korinthvej 12 i Aalborg Øst
den 22. marts 2023 kl.17.00.

Der vil være rundvisning på den 
nye materielgård med efterføl-
gende spisning. Efter spisningen 
holdes afdelingsmødet kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet på 
afdelingsmødet, skal være afde-
lingsformanden i hænde senest 8 
dage før mødet.

Af hensyn til maden er der til-
melding senest 10.3.2023 til Jens 
Melgaard · Mobil 23389902 eller 
melgaard@waoomail.dk
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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

DFF JUBILARER 2023
25 ÅRS JUBILÆUM NORDJYLLAND
01.03. Claus Bjørn Hansen, Nørresundby
16.03. Carsten H. Christiansen, Brønderslev
01.04. Steen Rasmussen, Hals
01.06. Erik Johnsen, Aalborg SØ
01.06. Poul Wagner Nielsen, Aalborg Øst
01.06. John Schmidt, Brovst
01.07. Christian Toft Nielsen, Løgstør
01.07. Henrik Jensen, Hjørring
01.07. Leif Thomsen, Nørresundby
01.09. Keld Jensen, Aalborg
01.11. Kim Kondrup Adelborg, Svenstrup J
01.12. Søren Ole Fanø Kristensen, Hals

40 ÅRS JUBILÆUM NORDJYLLAND
01.03. Gordon Nielsen, Fjerritslev

25 ÅRS JUBILÆUM ØSTJYLLAND
01.01. Cai Ulrik von Benzon, Randers SV
01.06. Svend Helge Klausen, Højbjerg
01.06. Palle Michael Kristensen, Kolind

40 ÅRS JUBILÆUM ØSTJYLLAND
28.02. Arne Asferg Svendsen, Spentrup
31.05. Bent Andersen, Lystrup
08.11. Jens Frederik Jensen, OdderV

40 ÅRS JUBILÆUM MIDT-VEST
01.05. Hans Nielsen, Viborg
01.07. Mogens Verner Plesner, Viborg
01.08. Henning Henriksen, Kibæk

25 ÅRS JUBILÆUM SYD
30.03. Egon Johansen, Toftlund
01.05. Sigurd Møller Schmidt, Bramming
01.05. Leif Esager, Vamdrup
01.08. Finn Ebbe Langfrits, Vojens

25 ÅRS JUBILÆUM SYD (FORTSAT)
01.11. Lars Sellerup, Horsens
01.11. Gurli Pedersen, Esbjerg
01.12. Bent Jensen, Middelfart

40 ÅRS JUBILÆUM SYD
21.11. Harry Damgaard, Haderslev

50 ÅRS JUBILÆUM SYD
15.04. Mogens Arne Lyng, Odense C
01.09. Knud Løgager Lang, Tistrup

25 ÅRS JUBILÆUM SJÆLLAND
01.01. Knud Erik Petersen, Næstved
01.06. Niels Otto Nielsen, Næstved
01.08. Bjarne Odgaard Jakobsen, Vanløse
01.08. Alex Schønb. Jørgensen, Holbæk
01.12. Ole Christensen, Sorø

40 ÅRS JUBILÆUM SJÆLLAND
01.01. Jørgen Gert Larsen, Gørlev
01.07. Olaf Peter Stark, Hillerød
01.11. Finn B Hansen, Holmegaard

50 ÅRS JUBILÆUM SJÆLLAND
13.01. Malte Skinbjerg, Fredensborg
04.03. Børge A. K. Nielsen, Svebølle
01.04. Bjarne Henrichsen, Holbæk
12.04. Kaj Kaas Hansen, Næstved

25 ÅRS JUBILÆUM LOLLAND/FALSTER
01.02. Palle Michael Jensen, Nykøbing F

40 ÅRS JUBILÆUM LOLLAND/FALSTER
01.02. Søren Anders Jensen, Dannemare
07.03. Boje C.O. Christiansen, Vordingborg

50 ÅRS JUBILÆUM BORNHOLM
01.02. Bjarne Grønnegaard, Rønne

GENERALFORSAMLING I DANSK FORMANDS FORENING

Den 29. april 2023 i Vingsted-
centret, Vingsted Skovvej 2 
7182 Bredsten

Kl. 09.30 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Indlæg:
Kl. 11.00 Generalforsamling.

Kl. 12-13 Frokost til alle.
Kl. 14.30  Afslutning af general-

forsamlingen med kaffe 
og kage.

Derefter er der hjemkørsel.

Foto: Femern A/S

FÆLLESTUR TIL FEMERN

Bornholm og Lolland Falster 
afdeling var på fællestur til Rødby 
for at se det store Femern-projekt.

Vi begyndte i udstillingen kl. 
11.00 og fik en grundig gennem-
gang af projektet og så de mange 
udstillede billeder samt modellen 
af byggeriet.

Herefter var der en bus klar til at 
vise os rundt på sitet.

Det er temmelig storslået at se 
det store byggeri. Vi begyndte 
i øst med at se fabrikshallerne, 
herefter forbi tunnelbyen og så 
endte vi i vest, hvor man er i gang 
med et nyt hotel.

Kl. 13.00 kørte vi på Motel E4 
og indtog en dejlig frokost. Der 
deltog 23 i arrangementet.

Lars E. Hansen, 
afdelingsformand
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MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND
50 01.01. Niels Ole Kringelholt, Tislumvej 394, Hørmested, 9870 Sindal
60 11.12. Leif Bach, Aalborgvej 79, 9280 Nørresundby
60 23.12. Henrik C. Frederiksen, Gartnervænget 3, 9293 Kongerslev
75 13.12. Kristian Jensen, Ravndalen 20, 9310 Vodskov

ØSTJYLLAND
60 26.11. Jan Ottesen, Vestergade 14, 8850 Bjerringbro
60 28.02. Niels-Jørgen Sørensen, Skolevej 27, 8544 Mørke
65 21.11. Gert Fuglsang Johnsen, Eskilsagre 1, 8961 Allingåbro
75 30.01. Arne Asferg Svendsen, Mejerivej 5, 8981 Spentrup

SJÆLLAND
50 05.02. Rasmus Juel Jensen, Lykkesholmvej 4, Osted, 4320 Lejre
60 12.11. Michael Kenne Noel Larsen, Krogparken 6, 2605 Brøndby
60 16.11. Keld Frandsen, Storstræde 4, 2620 Albertslund
60 17.12. Ole Vibro Jørgensen, Roskildevej 109, 4100 Ringsted
60 17.02. Jan Christian Jakobsen, Damvadvej 45, Søsum, 3670 Veksø
65 13.11. Lars Frederik Cortzen, Ved Amagerport 18, 4.tv., København
80 02.01. Hans Christian Jensen, Obovej 5, st. 0006, 4700 Næstved
80 28.02. Konrad Weithaler, Degnebakken 25, 2830 Virum

SYD
50 03.01. Heine Tirsbæk Jørgensen, Møbjergvej 57, 7260 Sdr. Omme
60 24.11. Niels Bjerregaard Buchhave, Thorsvej 62, 6840 Oksbøl
60 05.01. Povl Hansen, Traverskiftet 20, 5881 Skårup
60 10.01. Peter Thomsen, Luneskovvej 4, 5856 Ryslinge
65 31.01. Tage Stork, Ballumvej 21, 6280 Højer
70 12.11. Niels Erik S. Lauridsen, Nørreskovvej 45, 6230 Rødekro
75 13.11. Mogens Christensen, Skærbækvej 3, 6715 Esbjerg N
80 06.01. Erik Børge Lohse Nielsen, Saxovej 178, 5210 Odense NV

LOLLAND FALSTER
65 20.01. Palle Hansen, Kirkevej 50, 4872 Idestrup
70 12.02. Henning Sten Jensen, Østkildevej 14, 4793 Bogø By

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

DØDSFALD
   Afdeling
Bent Pedersen 20.06.2022 Nordjylland
Leif Haarlev Nielsen 24.07.2022 Sjælland

NYE MEDLEMMER
   Afdeling
Karl Henrik Votborg 21.06.2022 Nordjylland
Lisa Haslund Kristensen 25.08.2022 Nordjylland
Kim Brodersen 12.09.2022 Syd
Thomas Heide Balle 12.09.2022 Sjælland
Erik Sørensen 23.09.2022 Syd
Ronny Thillemann Hansen 03.10.2022 Sjælland
Johannes Bengtson Copmann 03.10.2022 Østjylland
Morten Pronk Jensen 18.10.2022 Sjælland
Kim Jensen 18.10.2022 Sjælland
Torsten Lykke Nielsen 18.10.2022 Østjylland
Christian Rønne Larsen 18.10.2022 Østjylland
Hans Bendix Weiss 18.10.2022 Østjylland
Johnny Børge Lindenhoff Rasmussen 24.10.2022 Sjællands afd

TEMA I NÆSTE UDGAVE

Dansk Formands Forening har til blad 
nr. 1-2023 vendt blikket mod: 
UDDANNELSE & KOMPETENCE UDVIKLING

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

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, 
konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147.
Deadline er den 13. januar 2023.

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
Æ

R
E

D
Y

GTIGHED & GRØNNE M
A

SK
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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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