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NU SKAL VI VIDERE OVENPÅ
DE MEGET LANGTRUKNE
OVERENSKOMSTFORHANDLINGER
Dansk Formands Forening er i skrivende stund
endnu ikke færdig med overenskomsterne med KL.
Vi har endda en truende konflikt hængende over os. Dansk
Formands Forening har udtaget Aarhus og Frederikshavn
kommuner til strejke, såfremt der kommer en konflikt. Som
modsvar har KL valgt at lockoute alle medlemmer i kommunerne. Men vi håber på et forlig, således forhandlingerne kan afsluttes på ordentlig vis. Overenskomsterne vil blive lagt på
hjemmesiden, så snart vi har forhandlet og underskrevet dem.
Dansk Formands Forening har valgt at fortsætte i 2018 med
konkurrencen om at finde et nyt medlem til DFF og få et kvartals kontingent eftergivet, for til sidst på året at deltage i lodtrækningen om et weekendophold for to. Vi vil gerne have vores kolleger ude på byggepladserne og i kommunerne
indmeldt i DFF. Samtidig får de medlemmer, der finder det nye
medlem, et kvartals kontingent eftergivet. Så der er noget at
hente både for det nye medlem og vedkommende, der allerede er medlem af DFF.
I februar og marts blev årsmøderne afviklet. Vi kan konstatere,
at interessen for årsmøderne er blevet noget bedre end tidligere. Det har været nogle gode årsmøder, og der var stor spørgelyst. Der er refereret fra flere af årsmøderne inde i bladet.

Lønstatistikken for 2017 er nu klar og viser en lønfremgang på
ca. 5 pct. for de privat ansatte medlemmer. Der er ligeledes en
lønfremgang på ca. 3 pct. for de offentlige medlemmer.
Lønstatistikken kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Formands Forening.
Dansk Formands Forening deltager på Entreprenør & Håndværks-messen i Herning. E&H 2018 er fra den 14. juni til og
med den 16. juni. Maskinleverandørerne og MCH Messecenter
Herning byder velkommen til E&H – Danmarks største arbejdende fagmesse for entreprenør- og anlægsbranchen. Vi vil
selvfølgelig opfordre vores medlemmer til at tage deres kolleger med til Herning for samtidig at besøge os på vores stand
U.1063, hvilket vil glæde os. Husk der er tre år til, før du får
chancen igen. Messen er åben alle dage fra kl. 9.00-17.00.
Se i øvrigt annoncen for messen her i Formandsbladet side 25
og på vores hjemmeside.
På hjemmesiden www.EH18.dk kan man printe gratis adgangskort. Alle med relation til entreprenør- og anlægsbranchen har
gratis adgang på messen. Print dit adgangskort til E&H hjemmefra, der kan du også se en udførlig udstillerliste.
KIM BØJE MADSEN
Landsformand

Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og
anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.
Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

FRA FORENINGEN
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
fredag den 9. februar 2018
på hovedkontoret, Eliasgade 10, København S
Landsformanden bød velkommen. Vagn Nordentoft, havde
meldt afbud på grund af sygdom.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst og gennemgang af dagsorden.
Faglige forhold.
Organisatoriske forhold
Driftsforhold.
Øvrige forhold
Eventuelt

Der er udsendt lønstatistik til alle private og offentlige medlemmer på mail, og vi håber, at medlemmerne vil have den lille
ulejlighed med at indsende lønstatistikken inden den 10. marts
2018.
Vi har nu indledt en dialog med Konstruktørforeningen. Men
på nuværende tidspunkt er der stilhed, indtil OK 18 er på
plads, og vi ved noget mere om evt. strejke eller lockout.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var ingen kommentarer.
Dagsorden blev godkendt.
Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til referatet fra mødet den 8. december 2017. Referatet blev godkendt og underskrevet.
Faglige forhold
Kim orienterede om, at der er en del lønforhandlinger rundt i
kommunerne. Kim har været bisidder til fire samtaler, både på
Borgmesterkontoret samt hos Kammeradvokaten i Aarhus
Kommune. Den første rapport er allerede kommet. Man forventer, at den store rapport fra Kammeradvokaten ligger klar
omkring midt i april.
Bortvisningen fra en kommune i det nordjyske, som blev omtalt på sidste møde, mener vi er alt for restriktiv. Sagen har været gennemgået på et møde med vores advokat, som er enig
med os.
Modparten var ikke villig til forhandling af sagen, og derfor
fortsætter sagen i Kommunernes Landsforening. Vores medlem har fået tilbudt nyt arbejde hos en lokal entreprenør.
Vi har fået en ny aftale med PFA, som vi fremlægger på årsmøderne. Nogle af årsmøderne er PFA med på, og de andre ste-
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der orienterer Kim. Vi har lavet en ny aftale med PFA, således
at medlemmerne får bedre mulighed for at afgøre, hvordan de
vil have deres pensionsordninger. Der er en stor besparelse på
administrationsomkostningerne for det enkelte medlem i den
nye aftale.
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ORGANISATORISKE FORHOLD
Overenskomster
Vi har afleveret vores krav til KL. DFF afventer videre forløb.
Forhandlingsfællesskabet
Der er ikke noget nyt fra Forhandlingerne vedrørende de generelle overenskomster.
FTF
Kim orienterede om de formandsmøder, hvor han har deltaget
i i FTF, samt en orientering om 2020 planen som fylder en del.
Der er stor uenighed, og især er de mindre organisationer ikke
glade for den nye mastodont. Vi føler, vi bliver kørt fuldstændig over, og tillige bliver vi ikke hørt af ledelsen. DFF er derfor
medunderskriver på et notat til Bente Sorgenfrei i FTF, hvor vi
gør opmærksom på de forhold, vi bestemt ikke er tilfredse
med. Ligeledes er vi bange for, at den nye hovedorganisation
er en direkte efterligning af det nuværende LO.
Samarbejdet i regionerne.
Der er ikke noget nyt.
FR
Der havde været møde i FR den 7. februar 2018. Kim gav et referat fra mødet.

A-kassen
Vores arbejdsløshed i oktober er ca. fire medlemmer, ca. 0,5
pct., og det er et fint lavt tal. Der er stadig stor efterspørgsel på
formænd rundt om i landet, de får ikke lov at gå ledig længe.
Kim er indtrådt i bestyrelsen i AKA, vores A-kasse.

Landsrådsmødet 2018
Landsrådsmøde er aftalt til den 27. oktober 2018 på Fyn.

Budget
Budgettet for januar måned 2018 blev fremlagt og gennemgået samt taget til efterretning.

Eventuelt
Ingen kommentarer.

Næste møder
Bestyrelsesmøde lørdag den 7. april 2018.

Årsrapporten 2017 blev udleveret og gennemgået samt underskrevet. Ligeledes blev billagene for 2017 gennemgået og
godkendt af bestyrelsen.
DRIFTSFORHOLD
Formandsbladet
Næste blad, nr. 1 er klar, med temaet Beton og Renovering,
det bliver et fint blad. Til Formandsblad nr. 2 2018 har vi temaet
Sikkerhed /Grønne områder.
ØVRIGE FORHOLD

CMN V-trimmer

Hjemmesiden
Lars styrer hjemmesiden. Vi lægger alt det aktuelle ind og vil
selvfølgelig appellere til, at alle følger med, så godt de kan og
give os et praj, såfremt de ser noget, der bør rettes.

Slut med græstrimmer. Klar de mange pæle,
autoværn, skilte mv. fra traktoren, ca. 80
forhindringer i timen.

Emner til kommende møder /kurser
E & H Messe i Herning den 14. – 15. – 16. juni i Herning.
Kommunalt kursus i uge 41 den 9. – 10. – 11. oktober 2018.

CMN trio-renser

Din løsning for total
renholdelse af gangstier
og udyrkede arealer.
Kontakt os for at få yderligere information om CMN produkter
på tlf. 97872000 eller gå ind på www.cmn.dk Hvis I er interesseret i en demon-stration af maskinerne stiller vi gerne op.
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En tydeligt stolt landsformand, Kim Bøje Madsen, fik lov at holde fanen som den første. Til venstre Knud Egeskov, der havde sendt ansøgningen til
Danmarks-Samfundet. Herefter Knud Bøjlesen og afdelingsformand i Afdeling SYD, Otto Pedersen.

DFF’S AFDELING SYD

FIK EN NY FANE
Danmarks-Samfundet overrakte ny fane ved
årsmødet i Afdeling SYD
AF NIELS HENRIKSEN

Dansk Formands Forening er stiftet i 1899 og har som de fleste
stolte fagforeninger naturligvis en fane. Men den bliver sjældent brugt. Den er gemt omhyggeligt væk, for den er så mør
og præget af tidens tand, at landsformand Kim Bøje Madsen
næsten ikke tør tage den frem af frygt for, at den skal smuldre.
Derfor var det også en glædens dag, da Dansk Formands
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Forening på årsmødet i Afdeling SYD fik overrakt en spritny
fane af Danmarks-Samfundet. Bag ansøgningen stod ikke
landsformanden men derimod kasserer i Afdeling SYD, Knud
Egeskov, der da også blev behørigt hyldet, efter at Danmarks-Samfundets formand Kjeld Bøjlesen officielt havde overrakt fanen til DFF.
220 faner hvert år
– I Danmarks-Samfundet uddeler vi hver år cirka 220 faner, men
jeg må indrømme, at jeg ikke kendte til Dansk Formands Forening, før vi fik en ansøgning fra Knud Egeskov, sagde Kjeld
Bøjlesen ved overrækkelse.

Knud Bøjlesen bankede det første søm i…

Formand for Danmarks-Samfundet, Knud Bøjlesen, konstaterede, at Dansk
Formands Forening lever op til kriterierne for at få tildelt en ny fane.

– Men jeg kan jo konstatere, at DFF er en gammel stolt fagforening med Jacob Hansen som første landsformand. DFF lever op til kriterierne for at modtage en fane, og jeg håber på
Danmarks-Samfundets vegne, at fanen må blive til glæde og
gavn for Dansk Formands Forening, sagde han, inden den højtidelige del af overrækkelsen fandt sted.
Tre symbolske søm
Hans Kongelige Højhed, Prins Joachim, er protektor for Danmarks-Samfundet, man da han ikke kunne komme til Kolding
denne lørdag formiddag, bankede Knud Bøjlesen på prinsens
vegne det første symbolske søm i fanen. Landsformand Kim
Bøje Madsen bankede på vegne af Dansk Formands Forening
det andet søm i, og endelig bankede afdelingsformand i Afdeling SYD, Otto Pedersen, det tredje og sidste søm i.
Imens sad ophavsmanden til den højtidelige seance og
kiggede med.
– Jeg syntes, at det er var en skam, at en stolt fagforening
som Dansk Formands Forening ikke havde en fane, som vi kan
bruge ved officielle lejligheder. Jeg er selv medlem af Danmarks-Samfundet og sender en ansøgning på vegne af DFF,
fortæller Knud Egeskov.
– Nu har vi fået fanen. Den tilhører Dansk Formands Forening og kan lånes af alle afdelinger, men den er hjemmehørende her i Afdeling SYD, smilede Knud Egeskov.

…DFFs landsformand Kim Bøje Madsen det andet…

…og afdelingsformand i Afdeling SYD, Otto Pedersen, det tredje.

Revolutionerende verdenspremiere
Intet mindre kan beskrive den nyhed, som EFFER viser
frem på Vestfyn Trækker. Kranen har hele 19 udskud !
Snyd ikke dig selv for denne fantastiske nyhed, som er
designet ud fra hvad kunderne ønsker.
Kom og oplev denne kran samt meget mere på stand 101
- lige ved parkeringspladsen.

EFFER Krancenter A/S

Jylland / Fyn Tlf. 7215 9228 | Sjælland & Øerne 2171 6899 | salg@effer.dk | www.effer.dk
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FORMÆND MØDTES
I DEN GAMLE BY
Afdeling Østjylland havde fundet et nyt, spændende
sted at afvikles årsmødet
AF NIELS HENRIKSEN

Sidste år mødtes medlemmer i Dansk Formands Forenings Afdeling Østjylland på Memphis Mansion i Randers til en festlig
rundvisning i autentiske Elvis-rammer. I år havde den nytænkende bestyrelse indkaldt til årsmøde i Den Gamle By, hvor formændene og deres fruer blev vist rundt i lejligheder fra
1970’erne for til slut at mødes i et af de gamle huse, hvor der var
dækket flot op både til årsmøde og til efterfølgende middag.
– Vi har i 2017 som i tidligere år desværre kunnet konstatere, at vi har mere end svært ved at trække medlemmerne til vores årsmøder samt vores øvrige arrangementer. Derfor har vi
igen i år prøvet at gøre noget anderledes ved vores årsmøde i
Afdeling Østjylland. Sidste år havde vi et fint besøgt møde på
Memphis Mansion i Randers, og i år er det her i Den Gamle By
i Aarhus, hvor vi også har et OK-fremmøde. Selvfølgelig ønsker
vi os flere deltagere til møderne, men det er også det, vi prøver på at lykkedes med, netop ved at holde nogle lidt sjove og
spændende arrangementer i forbindelse med møderne, forklarede afdelingsformand Leo Kristoffersen i sin beretning.
Bløder ikke længere
– Ved årsmødet i 2017 meddelte jeg, at vi havde 171 medlemmer, fordelt på 129 aktive, 41 pensionister og 1 efterlønner,
hvilket var en lille fremgang i forhold til 2016. I år er det tal fal-
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det med 5 medlemmer til i alt 166 medlemmer, fordelt på 125
aktive og 41 pensionister og 0 efterlønnere. Så vi kan over en
tre-årig periode konstatere, at vi har kørt op og ned med 2-5
medlemmer om året, hvilket viser, vi ikke længere bløder i forhold til medlemsafgang. Det er positivt, og hvis det er en blivende tendens, at faldet i medlemmer for alvor er taget af i
Østjylland, og på landsplan, så kan vi for første gang i mange
år se medlemstallet vokse i stedet for at falde drastisk. Men
det med nye medlemmer er stadig op ad bakke, og det kræver
til stadighed hårdt arbejde fra alle, hvis medlemstallet skal vokse, understregede afdelingsformanden.
Vi snakker ikke kun
– Vi kan snakke meget og længe om, hvorfor det er så svært at

få medlemstallet i DFF til at vokse, og det gør vi også. Men vi
snakker ikke kun. Der bliver også gjort en stor indsats fra landsbestyrelsen side ved bla. deltagelse i relevante messer mv., og
de enkelte afdelinger prøver også forskellige tiltag. Vi må bare
se i øjnene, at selv om vi på landsplan og lokalt prøver, så ændrer det desværre ikke på, at der på landsplan af forskellige årsager stadig afgår flere medlemmer end der kommer til. Derfor
er sammenlægning med en anden relevant samarbejdspartner
stadig højaktuel, fastslog Leo Kristoffersen, der garanterede,
at bestyrelsen i Afdeling Østjylland
vil bakke op om landsformanden og
landsbestyrelsen.
– Så længe de kæmper for DFF,
og for en god fremtid for foreningen, måske en fremtid sammen
med andre, ja så mener vi også, vi
skal kæmpe med, det er jeg og den
nuværende bestyrelse i hvert fald
klar til, sagde han.

Leo Kristoffersen understregede yderligere i sin beretning, at
Afdeling Østjylland har et fint samarbejde med Afdeling MidtVest. Afdelingerne er enige om, at de ud over årsmøderne i
begge afdelinger, fastholder en årlig fælles efterårstur for begge afdelingers medlemmer med påhæng. Næste tur står Afdeling Midt-Vest for.

Vi bløder ikke længere i forhold til
medlemsafgang. Det er positivt.
Leo Kristoffersen, afdelingsformand

KAMPAGNE

Du kan få den, som du vil
Om du vil have din nye MultiOne 7.3 i den konventionelle version eller som SD-model,
er helt op til dig. 35 hk, god løfteevne og brugervenligt design er standard,
men om du vil sidde på den bagerste eller forreste del,
når du kører, vil vi ikke blande os i.

Kan leveres med komfortkabine
og airconditioning

MultiOne 7.3 SD-modellen er smidig,
og bagenden svinger ikke ud,
når du drejer skarpt.

SD-modeller

Leveres med multifunktionsjoystick med 11 funktioner

Standard

MultiOne 7.3+ i den konventionelle
model er en helt utrolig fleksibel
slider. God til læsseopgaver og
suveræn som redskabsbærer med
en hydraulikkapacitet på 68 l/min.

192.000,-

MultiOne 7.3 SD

MultiOne 7.3+

215.000,-
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Alle priser er excl. moms og levering.
Modelbilleder kan være m. ekstraudstyr. Forbeh.for skrivefejl. 5110

En ideel maskine hvor
pladsen er trang

Kvissel Smede- og Maskinforretning
Hørmestedvej 335 · 9870 Sindal · Tlf.: 98 48 44 33
DCM Cykler & Have/Park-maskiner
Industrivej 9 · 9690 Fjerritslev · Tlf.: 98 22 52 48
Flovlev Maskinforretning A/S
Hovedvejen 73 · 7790 Thyholm · Tlf.: 97 87 10 59
Agrotek A/S
Lupinvej 15 · 9500 Hobro · Tlf.: 27 77 47 32
HCP Maskincenter
Bronzevej 3 · 8940 Randers SV · Tlf.: 86 42 62 00
Herning Skov Have og Park ApS
Fyrrevej 14 · 7400 Herning · Tlf.: 97 12 91 11
Motorcentrum A/S
Stagehøjvej 5 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 86 82 54 33
Traktorgården Give
Bækgårdsvej 10 · 7323 Give · Tlf.: 75 73 22 95
Vemas A/S
Islandsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf.: 75 82 46 11
JMJ Brørup ApS
Fårevej 40, Hjortlund · 6760 Ribe · Tlf.: 30 71 31 58
Heden Maskinforretning
Damtoften 1, Heden · 5750 Ringe · Tlf.: 62 66 12 30
Egedal Maskin Center
Kirkebakken 17 · 3670 Veksø Sjælland · Tlf.: 47 17 01 21
Dianalund Motor
Ventemøllevej 51 · 4293 Dianalund · Tlf.: 58 26 58 56
Snertinge Maskinforretning A/S
Skelbæk 12 · 4460 Snertinge · Tlf.: 59 26 80 04
MF-maskinservice
Skallegårdsvej 4 · 4700 Næstved · Tlf.: 24 46 04 87
BMI A/S
Jyllingevej 135 · 2610 Rødovre · Tlf.: 36 70 99 45
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MEDLEMSTAL

SER LOVENDE UD
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Nordjyllands Afdeling har mistet tre medlemmer i
2017 og 2018 er begyndt med fremgang
AF NIELS HENRIKSEN

– Ved tidligere årsmøder har jeg stået og fortalt, at medlemmerne fosser ud af Dansk Formands Forening. Vi har også mistet
medlemmer i 2017, men kun 38 har forladt os. I 2016 var tallet 67.
I Nordjylland har vi haft en samlet tilbagegang på tre medlemmer, og samtidig er 2018 begyndt med fremgang, så selv om
der alt i alt er færre, der har meldt sig ind, end der er stoppet, så
ser det ud til, at vi måske endelig kan få lidt fremgang.
Sådan sagde afdelingsformand i Nordjylland, Jens Melgaard, da han aflagde sin sjette beretning. Nordjyllands Afdeling havde denne gang valgt at henlægge årsmødet til asfaltfabrikken Colas’ afdeling i Nørresundby, og det var tilsyneladende
et godt valg, for interessen for at deltage i årsmødet var i hvert
fald stor og positiv.
Snak med kollegerne
– Lige som de andre år kan jeg kun opfordre jer til, at vi må gøre
endnu mere for at få nye medlemmer ind i foreningen, selv om

SÆT GANG I VÆKSTMOTOREN
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.

Katkjærvej 5, 7800 Skive · Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted · info@scantruck.dk · +45 96 147 147
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Kontakt os og lad os
regne lidt på det …

www.scantruck.dk
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det er svært. Vi må alle prøve at snakke med vores kolleger, når
vi møder dem rundt om på byggepladser og arbejdspladser i
øvrigt. Vi skal opfordre dem til at melde sig ind i Dansk Formands Forening, og jeg vil gerne bede jer tage et par foldere,
inden I går hjem. Tag dem med ud på arbejdspladserne. Der
går mange rundt om, som ikke kan tage sig sammen til at melde sig ind i den fagforening, der har overenskomsten, og som
taler deres sag, når de har brug for det. Husk at konkurrencen
med at skaffe et nyt medlem netop er blevet forlænget, så det
er stadig muligt at vinde et kvartals kontingetfrihed og samtidig deltage i lodtrækningen om et dejligt weekendophold. understregede Jens Melgaard videre i sin beretning.
75 års jubilæum
Formanden fortalte også om, at Nordjyllands Afdeling har fejret afdelingens 75 års jubilæum med en super fest på Café Frederiksberg i Aalborg. Underholdningen var i top, og kasserer
Knud Kristensen havde med vanlig omhu og succes fremtryllet
fantastiske præmier til et stort gavespil.
Bestyrelsen arrangerer en tur til Bangsbo Dyrepark i Frederikshavn med efterfølgende spisning i Restaurant Møllehuset.
Turen er planlagt til torsdag den 3. maj kl. 17. Desuden er der
planer om at arrangere bustur til Thisted Bryghus, og hvis begejstringen på årsmødet ellers er et udtryk for interessen for at
deltage, bliver der helt sikkert rift om pladserne.
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Iben Christensen (i mørk trøje) opfordrede til
at holde årsmøder flere steder i regionen.

RO PÅ

I AFDELING SYD EFTER TURBULENT ÅR
Usædvanligt velbesøgt årsmøde sendte signal om
god opbakning til Dansk Formands Forening
AF NIELS HENRIKSEN

mere for fagforeningen er blevet lagt på hylden igen. Til gengæld er der et noget mindre kostbart forslag om at få
produceret cykelveste, der gør opmærksom på DFF. Der er
også kommet styr på procedurerne for medlemmer, der fylder
henholdsvis 50 og 60 år.

Stolene i Det Borgerlige Skyttelaugs lokaler på Munkedam i
Kolding var besat til sidste plads, da Dansk Formands Forenings Afdeling SYD holdt årsmøde. Efter et turbulent år, hvor
afdelingen pludselig måtte skifte formand midt i vadestedet,
kunne man frygte, at medlemmerne ville blive væk. Men det
gik lige modsat. Tilmeldingerne til årsmødet strømmede ind,
og medlemmerne viste således deres opbakning både til DFF
og til den ny bestyrelse.
– Efter sidste års årsmøde, besluttede min forgænger at
nedlægge sit hver efter lidt tumult. På et møde i bestyrelsen
blev det besluttet, at jeg som næstformand skulle overtage
posten som afdelingsformand, lige som suppleant Hans Peter
Buch trådte ind i bestyrelsen. Vi var alle enige om, at nu var det
tid til at stå sammen, og at alle skulle tage deres del af arbejdet. Vi har uddelegeret opgaverne, og det er gået rigtigt godt,
kunne Otto Pedersen konstatere i sin første beretning.

Årsmøder
Otto Pedersen fortalte videre, at der internt i bestyrelsen har
været drøftet, hvor afdelingen skal holde sit årsmøde. Det Borgerlige Skyttelaugs lokaler har været brugt nogle gange.

Ro i afdelingen
Formanden kunne ikke berette om de store faglige sager, så
bestyrelsen har koncentreret sig om at få ro i afdelingen. Praktiske forhold er blevet afklaret. Et tidligere forslag om at rekla-

YIT Danmark A/S
Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg
YIT Danmark A/S
Tlf.: 8722 1500 • info@yit.dk • www.yit.dk
Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8722 1500 • info@yit.dk • www.yit.dk

Asfaltbelægninger
&
Asfaltbelægninger
industrigulve
&
industrigulve
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Otto Pedersen aflagde sin første beretning som afdelingsformand. Til venstre landsformand Kim Bøje Madsen.

– Vi har snakket om Fyn, men vi tror
ikke rigtigt på, at der vil komme flere af
den grund, så vi vil formentlig også fremover holde os til et sted, som ligger i
midten for alle, påpegede afdelingsformanden.
Og netop placeringen af fremtidige
årsmøder i Afdeling SYD viste sig at
være lidt af en varm kartoffel. I hvert fald
skabte emnet en del diskussion blandt
de mange deltagere. Årsmødets dirigent, tidligere afdelingsformand i Esbjerg, Iben Christensen, var varm fortaler for, at sende stafetten videre, således
at møderne bliver holdt mange forskellige steder i den geografisk store afdeling. Iben Christensen plæderede således både for Fyn og Sønderjylland og
garanterede, at både hun og mange andre nok skal dukke op, uanset hvor bestyrelsen vælger at holde årsmødet. Så
længe lokaliteterne skifter, så medlemmer fra eksempel Fyn føler, at årsmødet
også er for dem.
Modsat mente flere, at fordelen ved
at holde mødet centralt i regionen, er, at
så har alle nogen lunde lige langt at køre.
Spørgsmålet blev ikke endeligt afklaret, men det er givet noget, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
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Tirpitz Museet
Bestyrelsesmedlem Per Davidsen fortalte, at der er planer om at arrangere en
udflugt til Tirpitz Museet i Blåvand med
efterfølgende bowling og fælles spisning. Arrangementet er endnu ikke helt

på plads og vil blive annonceret senere.
Hans Ole Pedersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I hans sted blev Finn
Nielsen valgt. Niels Buchhave blev ny 2.
suppleant, mens næstformand Palle
Brodersen blev genvalgt.

Finn Nielsen blev både valgt ind i bestyrelsen og hædret for 25 års medlemskab af Dansk Formands
Forening.

FORMANDSBLADET
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Bestyrelsesmedlem Per Davisen (nummer to fra
venstre) arbejder på en udflugt til Tirpitz Museet
i Blåvand.

Alle stole var besat i Det Borgerlige Skyttelaugs
lokaler i Kolding.

Boardwalk der holder

NBC Marine
tlf. 49 17 00 72

www.nbcmarine.dk

A PR I L 2 018

info@nbcmarine.dk
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APP OG AMBASSADØRER
GIVER FÆRRE ARBEJDSULYKKER HOS ARKIL
Mål og handleplaner når ud til
alle 1200 medarbejdere i den
store entreprenørkoncern
AF NIELS HENRIKSEN
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Med en helt nyudviklet app til smart
phone og et nyudnævnt korps på 85
ambassadører har entreprenørvirksomheden Arkil på fem år formået at reducere antallet af arbejdsulykker med hele
60 pct. Indsatsen, der sikrer, at alle instrukser, når ud i samtlige kroge af virk-

somheden, betyder, at Arkil var nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018.
– Hos Arkil har vi taget E-læring i
brug i forhold til sikkerheden. Alle vores
nye medarbejdere ser således en film
om sikkerhed på arbejdspladsen. Den
varer i 25 minutter, og efterfølgende

ligt rundt på en byggeplads. Her er vores video og ikke mindst vores nyudviklede app afgørende værktøjer, tilføjer
Tina Thaarup Jakobsen.
Ud til alle
Alle medarbejdere hos Arkil er udstyret
med en smartphone. På den telefon er
installeret virksomhedens nye app, som
bruges helt lavpraktisk til at indrapportere arbejdstimer i stedet for at aflevere
en seddel på kontoret.
– Men alle medarbejdere får også
nyheder fra bl.a. arbejdsmiljø ind på telefonen, og det er i realiteten vores eneste mulighed for at nå ud til alle, påpeger Tommy Schneider. Han er
arbejdsmiljørepræsentant hos Arkil i
Randers-området og har beskæftiget
sig med arbejdsmiljø gennem de seneste i hvert fald 15 år. Desuden er han en
af entreprenørvirksomhedens 85 ambassadører, der skal tage hånd om de
nyansatte, der statistisk set står for over
halvdelen af arbejdsulykkerne, ved at
fortælle og vise dem, hvordan man hos
Arkil arbejder med sikkerhed, og hvor
man kan få viden og hjælp.
– Vi får nye medarbejdere, der måske
har stået på en fabrik, har været bager
eller landmand. De har aldrig været på
en byggeplads og ved ikke, at man altid
skal gå venstre om en maskine, smiler

skal de besvare en række spørgsmål, så
vi er sikker på, at de både er blevet introduceret til og har forstået de krav, vi
stiller i forhold til sikkerhed, forklarer
Tina Thaarup Jakobsen, der er arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetschef i den
landsdækkende entreprenørvirksomhed med 1200 medarbejdere.
Ingen erfaring
– Vi ved jo fra statistikken, at bygge- og
anlægsbranchen er en af de brancher,
hvor risikoen for arbejdsulykker er meget høj. I perioder, ansætter vi mange,
som ingen erfaring har med branchen.
De ved derfor af gode grunde heller
ikke, hvordan man bevæger sig forsvar-
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Tommy Schneider, der naturligvis holder et vågent øje med
sikkerheden på de pladser, han selv er en del af, men som også
kører rundt til andre byggepladser for at give råd og vejledning til nye på andre pladser.
Helt i front
– Med vores nye app er vi elektronisk med helt i front i Danmark. App’en vil naturligvis blive udviklet hen ad vejen, og allerede nu arbejder vi på at forbedre mulighederne, således at
medarbejderne kan indrapportere nærved-ulykker direkte fra
app’en, fortæller Tina Thaarup Jakobsen.
Hvert år samler Arkil alle arbejdsmiljørepræsentanter og
andre, som dagligt har med arbejdsmiljø at gøre. Her introdu-
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ceres de til virksomhedens to-årige mål og handleplaner. Der
er workshops, hvor emner, som medarbejderne ønsker skal i
fokus, behandles og diskuteres med eksterne oplægsholdere.
Må aldrig blive rutine
– Arbejdsmiljø må aldrig blive rutine, så det er utroligt vigtigt, at
vi mødes jævnligt og udveksler erfaringer og netværker, således at vi gør hinanden klogere, understreger Tommy Schneider.
Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges for tre år ad gangen, og fokus på arbejdsmiljø er så skarpt, at man hos Arkil forventer kampvalg, når der til efteråret er valg til posterne.
– Fokus på arbejdsmiljø er jo i alles interesse. En arbejdsulykke koster i gennemsnit 20.000 kr., så ud fra en virksom-

hedsbetragtning kan det selvfølgelig sagtens betale sig at
holde fokus på sikkerheden. Men det er jo mest slemt for
den medarbejder, der kommer til skade og må blive hjemme. Hertil kommer de samfundsmæssige udgifter til lægebesøg og måske endda hospitalsindlæggelse, så alt i alt giver det rigtig god mening at tage arbejdsmiljøet meget
alvorligt, påpeger Tina Thaarup Jakobsen.
Endnu færre ulykker
Målet er, at ambassadørordningen og den ny app skal være
med til at reducere antallet af ulykker blandt de nye medarbejdere med 50 procent i løbet af 2018, og at virksomheden
som helhed når under en ulykkesfrekvens på 10,0.
I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen sætter fokus på landets
bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi.
Prisen er blevet uddelt efter redaktionens slutning.

ET UNIKT PRODUKT
TIL DEN PROFESSIONELLE BRUGER

Redskaber

3,2 - 4,2 m

4,5 - 5,2 m

TWIGA COMPACT
Opnå fleksibilitet med armklipperen, som er specielt
velegnet til montering på små kompakt traktorer. Du sikrer
en høj effektivitet, driftsikkerhed og et optimalt resultat.

Cutting Edge Technology
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Hos Munck Asfalt har sikkerheden topprioritet, og
den fynske virksomhed er igen duks i branchen
AF NIELS HENRIKSEN

Ikke én eneste gang i løbet af 2017 er en af de omkring 300
medarbejdere hos Munck Asfalt kommet så alvorligt til skade
på arbejdet, at den pågældende har måttet sygemeldes og
blive hjemme. Den flotte statistik placerer for andet år i træk
Munck Asfalt som den virksomhed i asfaltbranchen, med den
flotteste ulykkesstatistik, og det vedholdende fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø kalder på anerkendende ord og skulderklap i branchen som helhed.
– Vi er selvfølgelig utroligt glade for og stolte over, at vi for
andet år i træk er blevet kåret som Danmarksmester i arbejdsmiljø. Det flotte resultat er summen af mange parametre, som
vi i Munck Asfalt har opmærksomheden rettet mod, og så må vi
desuden sige, at held også spiller ind. Her tænker jeg på, at vi i
2017 har haft 17 nærvedulykker, hvor vi har været heldige, at det
ikke gik værre, påpeger administrerende direktør Jens-Kristian
Damsgaard, der har stået i spidsen for Munck Asfalt i tre år.
Ledelsesansvar
Som øverster leder i Munck Asfalt vedkender Jens-Kristian
Damsgaard sig et stort ansvar for at være synlig og gå forrest,
når det gælder sikkerhed.

– Som leder må man tage udgangspunkt i sig selv og være
det gode eksempel. Hvis jeg f. eks. kører forbi et af vores asfalthold og konstaterer, at nogle af medarbejderne som f. eks.
ikke bærer hjelm, hvor det er påkrævet, blinker jeg straks ind til
siden, stopper og påpeger forholdet overfor den ansvarlige
formand. Det er mit ansvar som leder, og hvis jeg bare ser
igennem fingre med forholdene, kan jeg ikke forvente, at mine
formænd vil tage action på problemet, fastslår Jens-Kristian
Damsgaard.
Øverst på dagsordenen
– Vi følger naturligvis alle foreskrevne regler og love indenfor
arbejdsmiljøområdet, og alle vil selvfølgelig helst gøre det rigtige. Sikkerhed er altid første punkt på dagsordenen, når vi
mødes, men uanset hvor meget ledelse, vi udøver, og hvor
meget vi drøfter sikkerhed, så kan vi jo ikke
undgå, at en medarbejder kan snuble og
derved risikerer at komme til skade. Derfor
er det afgørende vigtigt, at vi altid holder
opmærksomheden rettet mod de forhold,
der kan udløse et uheld. Vi skal træne os
selv i at spotte de situationer eller forhold,
som er potentielt farlige for medarbejderne.
Sker der på trods heraf uheld, skal vi omsætJens-Kristian
te disse erfaringer til læring. Derfor går vi Damsgaard,
meget systematisk til værks i forhold til at få administrerende
uheld kortlagt og analysere eventuelle ten- direktør
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– Vi er selvfølgelig utroligt glade for
og stolte over, at vi for andet år i træk er
blevet kåret som Danmarksmester i
arbejdsmiljø.
Jens-Kristian Damsgaard, administrerende direktør

denser, så vi fremadrettet kan tage action og undgå tilsvarende uheld i fremtiden, siger direktøren.
Snubleulykker
De mest typiske arbejdsulykker i asfaltindustrien er snubleulykker, hvor en medarbejder vrikker over på ankel eller knæ. Ligeledes ses ulykker, hvor medarbejdere brænder sig i forbindelse
med arbejdet med varme, flydende væsker. Denne form for
uheld afleder ofte krav om, at maskiner eller udstyr bygges om,
så lignende ulykker undgås.
Skånejob
– Sker der uheld, er det vigtigt, at vi som virksomhed tager os
godt af den ulykkesramte. De fleste medarbejdere vil helst tilbage på arbejde så hurtigt som muligt. Deres lyst til at passe
deres arbejde og vores behov for, at de også gør det, betyder,
at vi gør en stor indsats for at finde måder – skånejobs – hvorpå
de hurtigt kan komme tilbage på arbejdspladsen. Er der f. eks.
tale om, at en formand har, vrikket om på foden og ikke kan
køre bil, som normalt er en vigtig del af hans job, så finder vi en
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chauffør til ham, så han fortsat kan komme rundt på pladserne
og passe sit arbejde, forklarer Jens-Kristian Damsgaard, der
længe har glædet sig til at tage hul på asfaltsæsonen efter påske med blandt andet 11vejstrækninger i Jylland for Vejdirektoratet.
Stor ansvarsfølelse
– I Munck Asfalt har både medarbejdere og ledelse set frem til
at komme rigtigt i gang igen. Mange af vores medarbejdere er

jo hjemsendt om vinteren, men er tiltrukket af udelivet og variationen i arbejdet, så de kommer altid glade igen og igen. Dét
har jeg stor respekt for.
Vi har i Munck Asfalt et meget lavt sygefravær, og dette,
tror jeg kan tilskrives medarbejderes store ansvarsfølelse overfor hinanden og deres formand. De største maskinhold består
af 6-7 medarbejdere, som formanden selv har ansat. Tilsammen udgør de en fast sammentømret enhed, hvor den enkelte
har stor værdi for holdet.

FORMÆND SØGES

Arkil er en af Danmarks største entreprenører, og vi udfører opgaver i hele landet.
Vi har travlt og søger derfor formænd til projekter indenfor disse områder:

INFRASTRUKTUROPGAVER

MILJØTEKNIK

TRADITIONELLE
ANLÆGSOPGAVER

VEJSERVICE

FUNDERING &
VANDBYGNING

ASFALT

Vil du være en del af holdet? Se vores ledige stillinger på www.arkil.dk.
Du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Formænd søges, gubsø bro.indd 1

19-03-2018 13:39:20
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FORGROEDE
RABATTER
FÅR HØVL
MED NY OPFINDELSE FRA NCC
HOKI er en fleksibel rabathøvl, som opfinderne har
taget patent på, og som snart får nye søskende i
stalden hos entreprenørvirksomheden
AF NIELS HENRIKSEN

I Danmark findes to gigastore rabathøvle, den ene ejer entreprenørvirksomheden NCC. Rabathøvlene er kæmpe store. De
er tunge og besværlige at transportere rundt i landet. Derfor
satte de to entrepriseledere hos NCC, Henrik Kildegaard og
René Houmann, sig for at udvikle et lettere og mere fleksibelt
alternativ. Resultatet hedder HOKI – HO for Houmann og KI for
Kildegaard. HOKI kan transporteres på en trailer og kan monteres på en 17 tons hjulgraver, og så kan den let justeres til at
høvle rabatter i flere bredder.
– De fleste, der kører på vejene til dagligt ved det formentlig ikke, men rabatterne er utroligt vigtige for trafiksikkerheden. Med tiden vil jord og sand fra vejene blæse med vinden
ud i rabatten, hvor vegetation vil vokse og holde på jorden.
Det betyder, at højden på rabatterne vil øges, således at vandet fra vejene ikke kan løbe væk. Vandet vil derfor løbe tilbage
på vejbanen, hvor vi risikerer aquaplanning, og at asfalten ultimativt kan blive ødelagt i kanterne. Derfor er det afgørende, at
rabatterne bliver høvlet ned i niveau med asfalten, så vandet
kan løbe af og eventuelt sive ned i grøften, forklarer salgs- og
entrepriseleder hos NCCs afdeling for vejservice, afvanding,
infrastructure og Infra Services, Henrik Kildegaard. Han er
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Søg på
Entreprenør & Håndværk

GRATIS
ENTRÉ

14.-16. juni
2018

• Test af nyeste maskiner
• DM for entreprenørmaskinmekanikerlærlinge
• Demo-område med knusere, sortéranlæg og
neddelere
• Deltag i faglige oplæg
• Oplev fremtidens teknologi

2018

Den arbejdende messe
– Danmarks største legeplads for
entreprenør- og anlægsmaskiner

Hent din fribillet på eh18.dk
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NCCs mand på området i Vestdanmark
og sammen med kollegaen René Houmann, ansvarlig i Østdanmark, satte han
sig for at udvikle en fleksibel maskine
som alternativ til de meget store og tunge rabathøvle, der er effektive og kostbare for kunderne at bruge.
Youtube
– Vi satte os ved computeren og så timevis af videoer på Youtube. Her fandt
vi en skovl til en gravemaskine, som vi så
muligheder i. Problemet med skovlen
var, at den ville rive beplantningen i stykker, og det var vi ikke interesseret i. Vi
ville tvært imod gerne bevare rodnettet,
således at planterne hurtigt kan vokse
op og gøre rabatten pænt grøn igen og
dermed også stærk. En grøn rabat er
nemlig en stærk rabat. Derfor fandt vi
på at montere en rotorkniv på skovlen,
således at vi opnåede den effekt og finish, som vi søgte efter. I forhold til de
store rabathøvle er det nu kun skovlen,
som skal transporteres rundt i landet.
Gravemaskinen, som vi monterer skovlen på, lejer vi nemlig lokalt, siger Henrik
Kildegaard, der sammen med René
Houmann har taget patent i Europa på
opfindelsen.
Pionérånd
HOKI kan afhøvle rabatterne i flere
bredder, faktisk fra 30 centimeter til hele
seks meter. Den kan desuden afhøvle
mellem vej og cykelsti og bagom cykelstien, mens den fortsat kører på vejen.
Endelig kan den let arbejde rundt om
skilte og træer. Med den store fleksibilitet forudser Henrik Kildegaard, at NCC
vil være i stand til at tiltrække nye opgaver.
– Pionérånd er et af de værdier, som
NCC er bygget på, og man kan sige, at
vi til fulde lever op til værdierne, smiler
Henrik Kildegaard, der allerede er i
gang med at udvikle konceptet. NCC er
således i gang med at bygge endnu to
fleksible rabathøvle, hvoraf den ene bliver en mindre udgave til brug ved f. eks.
solo-cykelstier, påpeger Henrik Kildegaard.

26

I NCC-koncernen er en snes medarbejdere beskæftiget
med de vigtige afvandingsopgaver. Kunderne er typisk kommunerne, Vejdirektoratet samt private grundejerforeninger
med grusveje, hvor NCCs eksperter både vedligeholder og
etablerer hele vejen, inklusiv rabatterne.
Rabatfræsning
Fordelene ved rabatfræsning er, at rabattens profil genoprettes, så regnvand ledes væk fra kørebanen, vejens levetid for-

DÜCKER
FRONTMONTERET
ARMKLIPPER

Tlf. 6256 1667 I Fax 6256 1607
Løkkeby Strandvej 10 I DK-5900 Rudkøbing
www.special-maskiner.com
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længes markant, NCC fræser, river,
tromler og fejer i én effektiv arbejdsgang, ved behov udlægger og tromler
NCC ny grus med samme materiel og så
sikrer erfarne folk et perfekt resultat til
en attraktiv pris, der er beregnet ud fra
effektive meter.
NCC udfører traditionel rabatafhøvling med læsning af rabatmaterialer på
lastbil og bortkørsel til deponi eller alternativ afhøvling, hvor materialet spredes
på det bagvedliggende vejareal. Når en
rabat afhøvles, er det en tommelfingerregel, at der pr. 1. km afhøvlet strækning
skal bortskaffes ca. 100 tons jord.
NCC udtager som udgangspunkt
første analyse pr. 100 tons jord på de vejstrækninger, der skal afhøvles. Analyserne er udtaget således, at den samlede
analyse består af fem blandeprøver, altså løbende prøver pr. 200 m. rabat. Efterfølgende udfærdiges en jordhåndteringsplan, som sendes til godkendelse
for en jordflytningstilladelse. Den rene
jord nyttiggøres eller genanvendes. Forurenet jord køres til godkendt modtageranlæg med henblik på rensning for
senere nyttiggørelse. NCC anmelder
jordflytningen, inden arbejdet påbegyndes og udsteder lovpligtige køresedler.
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Din pension er
i trygge hænder,
men...

kender du til dine fordele?
Din pensionsordning indeholder bl.a. PFA EarlyCare®
hvor du får hjælp allerede fra første dag, hvis du bliver
sygemeldt i 14 dage eller mere.
Se din ordning og meget mere på mitpfa.dk

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

BMS A/S · TROLDHOLM 8 · 9400 NØRRESUNDBY · TLF. 70 137 138 · WWW.BMS.DK

LOKAL NYT
SENIORKLUBBEN DFF AFDELING SJÆLLAND

NORDJYLLANDS AFDELING

27. juni 2018 kl. 14.00

Forårstur til Bangsbo Dyrehave
for medlemmer med ledsager

Skovtur og sankthansfest. Medbragt kaffe – kage indkøbes af
afdelingen. Sidst på dagen tænder vi grillen (afdelingen indkøber
kød – tilbehør laves af nogle af deltagerne).
Mødested er: Hedeland, Maglehøjgårdsvej 6, 2640 Hedehusene
Bindende tilmelding senest den 20. juni 2018.
Deltagerbetaling 100 kr.

28. august 2018 kl. 14.30
Dyrehavsbakken med revy. Vi mødes på P-pladsen til en kop medbragt kaffe kl. 14.30, derefter er der rundtur på Bakken.
Kl. 17.00 finder vi et sted, hvor vi kan spise (forslag stegt flæsk og
persillesauce). Dagen slutter med Cirkusrevyen.
Bakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg.
Bindende tilmelding senest den 15. maj 2018 (for bestilling af
billetter).
Deltagerbetaling 300 kr. ved tilmelding på konto
reg. 6075 konto 0004266132.

21. november 2018 kl. 13.00
Julefrokost: Overdrevskroen, Roskildevej 513, 4100 Ringsted
Nærmere følger. Tilmelding til: Bjarne Knudsen 2025 2618
				
Niels Troest
2063 1755
				
Gunner Pedersen 4098 0340
				
Ole Nyberg
2024 7980
P.K.V. Niels Troest

Foråret er altid en fantastisk oplevelse i naturen, med de ny
udsprungne bøgetræer, fuglene og alt det grønne. En aftentur
startende med en velkomstdrink, og en lille gåtur blandt hjorte
og natur, små historier om naturen og efterfølgende en gourmet
middag tilberedt af Møllehuset i Frederikshavn.
Middagen nydes i det lille “skovløberhus” midt i Bangsbo Dyrehave. Nordjyllands Afdeling har sat turen sammen med vores
medlem, naturvejleder Bo Storm, i Frederikshavn Kommune, som
også skal guide os rundt i Dyrehaven.
Dato: Den 3. maj klokken 17.00.
Pris: 100 kr. pr. deltager.
Drikkevarer til middagen kan købes til rimelige priser.
Tilmelding på melgaard@waoomail.dk, senest den 23. april.
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.
Der er plads til 35 personer, og der er stadig ledige pladser.
Mødested ved porten til Bangsbo Dyrehave, ved Skovhusporten.
Dronning Margrethesvej 28, 9900 Frederikshavn.
(Bemærk du skal køre ind fra Understedvej og ikke fra Vrangbækvej som GPS siger).

ÅRSMØDE I SENIORKLUBBEN DFF AFDELING SJÆLLAND
Lørdag den 17. februar 2018 holdt Seniorklubben DFF Afdeling Sjælland årsmøde på Overdrevskroen, Roskildevej 513, 4100 Ringsted. Der
deltog i alt 13 fra klubben. Vi er pt. 4 medlemmer på efterløn, 96 pensionister og 4 æresmedlemmer.
Vi havde planlagt syv arrangementer i 2017, de to af dem måtte vi aflyse pga. manglende tilmelding. Det er ikke mange, som deltager i vore
arrangementer, så derfor blev det vedtaget at drosle ned på vore ture så der som et forsøg kun bliver tre ture i 2018 – se programmet i bladet.
Alle som deltog i årsmødet blev enige om, at de er tilmeldt og skal melde afbud, hvis de ikke deltager.
Der var genvalg til alle i bestyrelsen. Regnskabet, der var revideret og godkendt af Bjarne Knudsen,
viste et overskud på 40,55 kr. Seniorklubben har søgt om tilskud til aktiviteterne i 2018.
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FRA FORENINGEN

MÆRKEDAGE

HOVEDKONTORET

NORDJYLLAND

Dansk Formands Forening

90 år 17-06 Gunnar Peter Worsøe, Astrupvænget 42, 9632 Møldrup.
65 år 02-06 Ida Margrethe Laura Jensen, Støvringparken 11, st.tv., 9530 Støvring.
60 år 11-06 Leif Thomsen, Høvejen 150, 9400 Nørresundby.

Eliasgade 10 • 2300 København S. • 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

50 år 18-05 Flemming A. B. Nielsen, Høhøje 20, 9500 Hobro.
50 år 10-06 Connie Møller Jensen, Sølvgade 11, Hallund, 9700 Brønderslev.
40 år 12-05 Rasmus Kjær Thorgaard, Solparken 4, 9330 Dronninglund.

ØSTJYLLAND
80 år 07-06 Barner Skov, Græsvangen 32 B, st., 8381 Tilst.
60 år 20-05 Jens Ringgaard Nickelsen, Eriksminde 15, 8450 Hammel.
50 år 22-06 Jan Juhl, Karl Poulsensvej 4, 8970 Havndal.

MIDT-VEST AFD.
Ingen.

AFDELING SYD
90 år 20-05 Andreas Hansen Krab, Dons Landevej 89, Bramdrup, 6000 Kolding
80 år 20-05 Erik Nielsen, Skoleparken 13, 7.th., 6705 Esbjerg Ø.
70 år 05-05 Hans Verner Larsen, Vængevej 24, 5772 Kværndrup.
60 år 28-05 Ole Brink Madsen, Høllundvej 1, 6682 Hovborg.
60 år 07-06 Claus Eilert Andersen, Sofienbergparken 47, 5800 Nyborg.
60 år 09-06 Niels Ejnar Christiansen, Skovby Bygade 14, Skovby, 6500 Vojens.
60 år 16-06 Henning Christensen, Hindballevej 17, Vestermarken, 5466 Asperup.
50 år 02-06 Lars Rosenkilde Pedersen, Tarrelyk 14, 6200 Aabenraa.

AFDELING SJÆLLAND
90 år 23-06 Bernhard Jakobsen, Nørregaardsvej 97, 2610 Rødovre.
75 år 12-06 John Henrik Andersen, Havreholmvej 2A, Havreholm, 3100 Hornbæk.
75 år 14-06 Kaj Kaas Hansen, Thorsvej 8, 4700 Næstved.
75 år 28-06 Arne Frier Hansen, Randersvej 22, 4200 Slagelse.
70 år 18-06 Svend Hørup, Køllegårdsvej 7, 2730 Herlev.
50 år 04-06 Anders Torben Juul, Præsteengen 24, Valløby, 4600 Køge.
40 år 29-06 Ulrik Schæffer, Bøstrupvej 30, Sørbymagle, 4200 Slagelse.

LOLLAND FALSTER AFD.

LOKALAFDELINGER
Nordjylland
Formand: Jens Melgaard
Aalborgvej 47, Mou
9820 Storvorde
Tlf. 50 51 61 51
nordjyll@danskformand.dk

Afdeling Østjylland
Formand: Leo Kristoffersen
Niels Bohrsvej 14
8920 Randers NV
Tlf. 50 51 61 52
randers@danskformand.dk

Midt-Vest		
Formand: Vagn Nordentoft
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg
Tlf. 50 51 61 53
midt-vest@danskformand.dk

Afdeling Syd
Formand: Otto Verner Pedersen
Sundkobbel 14, 6300 Gråsten
Tlf. 50 51 61 55
afd.syd@danskformand.dk

Afdeling Sjælland
Formand: Keld Klausen Dahl
Hammer Bakker 16, Hammer
4750 Lundby • Tlf. 50 51 61 61
kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster
Formand: Lars Hansen
Østervang 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 50 51 61 50 • Mobil 30 12 95 60
lehansen@post.tele.dk

Bornholm
Formand: Bjarne L. Andersen
Skovbrynet 1, 3730 Nexø
Tlf. 50 51 61 56
bornholm@danskformand.dk

NYE
MEDLEMMER
Afdeling
Aage Lau Flink
Torben Rosenhøj Johnsen
Jimmy P. E. Slott
Jakob Bonde
Niels Ole Kringelholt
Jens Friberg Taasti
Nicolas Nevad Søgaard
Mikkel Skelkjær
Dennis Vagn Brødsgaard

01.02.18
01.02.18
01.02.18
01.02.18
01.03.18
01.03.18
01.03.18
01.03.18
01.03.18

Syd
Syd
Sjælland
Nordjylland
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Midt-Vest
Midt-Vest

60 år 06-06 Henrik Heje Liedberg, Østervang 16, 4990 Sakskøbing.
60 år 25-06 Jens Taugaard Jacobsen, Dunhammervej 6A, 4780 Stege.

BORNHOLM AFD.

DØDSFALD
					
Bent Johnsen
Svend Walther Haugaard
Oluf Benjamin Nielsen

Ingen.

01.02.18
20.02.18
08.04.18

Afdeling
Østjylland
Nordjylland
Midt-Vest

TEMA I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 3-2018 valgt temaet:

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRK

X

Vi sætter fokus på messen med maskiner og håndværk. Ligeledes vil vi prøve at give et indblik i det nye materiel, der bliver brugt i dag.
Vi vil lave nogle interviews med enkelte leverandører og udførende entreprenører indenfor brancherne.
For yderligere information kontakt Rosendahls Mediaservice, konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.
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NÆSTE TEMA • NR. 3-2018:

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRK
(MESSE I HERNING 14.-15.-16. JUNI)

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:
Rosendahls mediaservice · konsulent Kasper Kristensen · tlf. +45 7610 1144

Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · Tlf. 7610 1112
www.rosendahls-mediaservice.dk

