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HAVE & LANDSKAB 2021
Dansk Formands Forening vil igen
være at finde ved Have og Landskabsmessen i Slagelse (HL21) den 25.-27.
august 2021. Vi har en stand, hvor vi
plejer på strøget ved indgangen, og
vi er selvfølgelig meget glade for at få
lejlighed til at hilse på vores medlemmer og kolleger på messen.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE

Dansk Formands Forening har været
med i processen til E&H 21 i Herning
den 16.-18. september 2021. E&H 21
byder på tre dage, hvor man kan dyrke
fagligheden og prøve kræfter med de
nyeste maskiner og teknologier.
Se reportagen fra messen i næste
udgave af Formandsbladet.

FLERE AF AFDELINGSMØDERNE ER AFLYST

DFF er færdig med at forhandle de offentlige overenskomster, og vi er ved at færdig
redigere teksten sammen med arbejdsgiverne. Vi forventer at have de nye overens
komster klar umiddelbart efter sommerferien. Beskæftigelsen er næsten i top.
Mens samfundet er ved at åbne op, efter Covid 19, så kører byggeriet derudaf.
Vores ledighed afspejler klart, at der er fart på ude på arbejdsmarkedet, og det er jo
glædeligt.

Mens alle andre afdelinger har valgt at aflyse deres årsmøder i år har Lolland–Falster
og Nordjyllands afdelinger valgt at afvikle deres. Alle andre afdelinger har meddelt
os, at de vælger at aflyse deres afdelingsmøder. Se annoncer i Formandsbladet eller
på hjemmesiden.

KOMMUNALT KURSUS 2021
Dansk Formands Forening har mange medlemmer, der står med mange forskellige
ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Dem, der er interesseret, opfordres til
at læse vores kursusprogram til det kommunale kursus, som forventes afviklet i uge
41 den 13. og 14. oktober. Kurset omtales andetsteds i Formandsbladet og kan også
findes på hjemmesiden.

GENERALFORSAMLINGEN FORVENTES AFVIKLET I OKTOBER
Dansk Formands Forening håber at kunne gennemføre generalforsamlingen
den 9. oktober 2021 i Middelfart. Vi informerer mere herom andetsteds i
Formandsbladet samt på vores hjemmeside.

LØNSTATISTIKKEN 2020
Lønstatistikken for indkomståret 2020 er udarbejdet. Desværre har vi stadig mange
medlemmer, der ikke har returneret mailen til os. Disse medlemmer kan derfor heller
ikke tælle med i statistikken. Statistikken kan rekvireres hos os ved henvendelse til os
på mail: dff@danskformand.dk
Kim Bøje Madsen
Forbundsformand
DANSK FORMANDS FORENING ER EN FAGORGANISATION FOR ARBEJDSLEDERE OG KONDUKTØRER INDENFOR
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED SAMT FORMÆND OG ARBEJDSLEDERE INDENFOR KOMMUNERNES OG REGIONERNES TEKNISKE
FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMSTRETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.
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NYT FRA FORENINGEN
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
Fredag den 23. april 2021
på kontoret Solrød Center 57, Solrød Strand
Forbundsformanden bød velkommen. Der var afbud fra Vagn
Nordentoft Midt – Vest Afdeling, Bjarne Andersen Bornholms
Afdeling og Keld Dahl Sjællands Afdeling.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.
Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet
den 23. oktober 2020. Referatet betragtes som godkendt.

2.0 FAGLIGE SAGER
2.1
Selv om der er Corona, så har vi nok at se til i Dansk Formands
Forening. Vi har flere småsager samt rigtig mange lønaftaler.
Der er kommet mange lønaftaler ind til underskrift. Kim
har netop afsluttet lønaaftaler for flere forsyningsvirksomhe
der og kommuner.
Vi har to arbejdsskadesager, der kører i FH. Det er en sag
fra Aalborg og en fra Vejle. Kim har ikke hørt noget nyt derfra.
Derud over har vi en sag til vurdering. Vi har endvidere
netop afsluttet en større erstatningssag fra Aalborg med et
tilfredsstillende resultat.
Vi har haft en mindre sag fra Lolland med et medlem, der
ikke var enig med sit pensionsselskab. Sagen er afsluttet, og
medlemmet fik en tilfredsstillende afgørelse.
Sagen mod en forsyningsvirksomhed, som havde opsagt
deres driftsleder, er nu afsluttet fra vores side.
Sagen mellem et mindre entreprenørfirma og et medlem
fra Nordsjælland skal i retten den 3. januar 2022 i Holbæk.
Firmaet er desværre ikke medlem af Dansk Byggeri / DI, så
derfor skal sagen for retten.
Der er udsendt en liste med de nye medlemmer. Kim
4
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kunne fortælle, at han afventer en del nye indmeldelser. Det
sker typisk i forbindelse med lønforhandlingerne.
Der var en dialog om annoncering i forbindelse med Have
& Landskab 21 samt E&H 21. DFF har modtaget et tilbud på
en kraftigere annoncering, bestyrelsen mente, at det er en
god idé, at vi synliggør os lidt mere.
Listen over jubilarer blev udleveret, og det skal bemærkes,
at DFF har en 60 års jubilar i Lolland Falster Afdeling. Det er
første gang i DFF historie, det er sket. Der vil blive bragt en
artikel i bladet om dette flotte jubilæum.
Kim har haft et enkelt virtuelt møde i det nye fællesskab si
den sidst. Vi har fået installeret det nye internet. Det fungerer
ganske godt. Halinspektørerne har også fået overflyttet deres
gamle system til den nye IT-platform. Alt materialet er flyttet
nu, og det gik også planmæssigt.

2.2
Vedr. Formands-overenskomsten med KL, så blev der lagt
0,1 pct. på pensionen og der blev lagt 1575 kr. årligt i 2000
niveau på grundlønnen, så den nu hedder 4525 kr. Det hele
fra 1. april 2022.
Vedr. Mester Assistent-overenskomsten, så blev det en
forhøjelse på 0,66 pct. på pensionen, også fra 1. april næste
år. Vi havde dog nogle lidt underlige forhandlinger denne
gang. Men sådan er det, når det skal foregå virtuelt. Men det
lykkedes dog. Men vi var enige om, at OK 21 gik bedre end
ventet, også set i lyset af Pandemien.

3.0
Kravene til KL på den centrale overenskomst blev ikke
imødekommet, men alligevel fik vi et rimeligt overenskomst
resultat.
Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.
Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.
Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.
Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct.
Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.

3.1
Lars Hansen, der deltager i det nye Lederforum har blandt
andet været til virtuelle møder. Han kunne fortælle, at
Lederne var meget på dagsorden.

3.2
Vedr. samarbejdet i regionerne var der intet nyt til dagsorden.
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3.3
Der har stadig ingen møder været i FR grundet Corona-kri
sen.

3.4
Vores arbejdsløshed er steget lidt. Der var 11 ledige med
lemmer i marts, eller ca. 1,9 pct. Det er stadig et udmærket
lavt tal, som måske er steget lidt grundet Coronaen. Det
beviser dog, at der stadig er stor efterspørgsel på formænd
i branchen. Vi har modtaget et lille skriv fra AKA om deres
planer omkring udviklingen i ledigheden.
AKA har udvalgt en ny medarbejder som tovholder
for vores såkaldte Science gruppe, som omhandler job &
karriere.

Afdelings møde i Midt-Vest Afdeling med weekendophold
udsat til 2022
HL 21 i Slagelse foregår den 25.-27. august 2021 med en
stand.EH 21 i Herning foregår den 16.-18. september 2021.
Uden stand.

5.2 GENERALFORSAMLING I DFF
Vores generalforsamling bliver lørdag den 9. oktober
2021 kl. 10.00 på Huset i Middelfart. Der blev talt om en
indlægsholder til generalforsamlingen. Bestyrelsen prøver
flere muligheder.

5.3 NÆSTE MØDER
Næste møde: 8. oktober 2021 kl. 16.00 Huset i Middelfart.

3.5

5.4 EVENTUELT

Budgettet for DFF til og med marts måned 2021 blev udleve
ret. Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning.
Årsrapporten fra Fællessekretariatet blev gennemgået og
taget til efterretning.
Der var et lille minus på grund af ekstra indbetalinger til
feriepenge. Vores budget for fællesskabet blev gennemgået
og taget til efterretning.
Årsrapporten 2020 for DFF var tilsendt bestyrelsen.
Den blev gennemgået og underskrevet af dem, der deltog
i mødet. De resterende bestyrelsesmedlemmer vil blive
kontaktet efterfølgende for underskrift af regnskabet.
Budget for 2022 var tilsendt, og blev kort gennemgået. Vi
var alle enige om at afvente godkendelse til næste møde, da
vi så kender fakta lidt bedre.

Der var et indlæg fra Leo Kristoffersen Østjyllands Afdeling
omkring de problemer og udfordringer, afdelingen havde haft
med sin bank for at oprette deres konto efter de nye regler.

4.1 BLADET
Formandsblad nr. 1 2021 er udsendt med temaet: uddannelse
og efteruddannelse. Budgettet for Formandsbladet 2021
holder desværre ikke helt. Coronaen har sat det hele lidt i stå.
Vi har fået en ny annoncesælger på grund af omrokeringer i
Rosendahls. Vi har tidligere mødt Jette på Have & Landskab i
Slagelse.

Referent Kim Bøje Madsen

FOKUS PÅ MILJØET MED

KLIMAVENLIGE VEJE
Hos PANKAS arbejder vi hele tiden på at
forbedre vores produkter og produktionsmetoder,
så vi skåner miljøet mest muligt.

HJEMMESIDEN
Lars administrerer hjemmesiden og følger op på det materiale
der tilgår os. Vi lægger alt aktuelt ind. TJM-forsikring har
sendt nogle links til os, så det bliver mere overskueligt på
vores hjemmeside. Vi har i øjeblikket en kampagne kørende
med TJM-forsikring.

5.1 EMNER TIL KOMMENDE MØDER / KURSER (ALLE)
Afdelingsmøde i Lolland Falster Afdeling den 11. september.
Afdelingsmøde i Nordjyllands Afdeling den 25. september.
DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2021

5

TEMA | MASKINER & GRØNNE OMRÅDER

ROBOTTER PÅ VEJ IND
PÅ BYGGEPLADSEN
Udviklingsvirksomheden Odico
i Odense er klar med verdens
første fliseskærerobot
AF NIELS HENRIKSEN

Alle brolæggere kender det. Og
entreprenører. Hvordan kapsaven
punker på kroppens muskler og led
dag ud og dag ind, når fliser skal
tilpasses til det perfekte resultat. Men
nu er det slut med at have ondt i ryg
og arme og gå ned i kadence sidst
på dagen. Cut’n’Move er verdens
6
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første robot, der udfører alt det hårde
fysiske arbejde, og som samtidig er så
let at betjene, at alle kan lære det på 5
minutter.
Cut’n’Move vil måske være kendt
af de fleste som et dansk popband fra
1980’erne, men navnet passer faktisk
ganske perfekt på den fynsk udviklede
robot, der er indbygget i en lukket
trailer, og som derfor let flyttes fra
opgave til opgave.

HVERKEN STØJ ELLER STØV
– Fliseskærerobotten skærer med
op til 25 mm. i sekundet, og kan
udstyres med enten en 350 eller 400
mm diamantklinge, der maksimalt kan
skære sig igennem 11 centimer tykke
fliser, forklarer Lars Ellyt, salgschef hos
robotvirksomheden Odico.
– Robotten arbejder inde i en
trailer, så medarbejderne oplever
hverken støj eller støv ved brug.
Indbygning i traileren betyder derfor
også, at det er muligt at arbejde

Bucher XPowa V120t
Specialfejemaskine

for at klare opgaven. Men det skal
brugeren heldigvis ikke spekulere
på. Cut’n’Move er nemlig super let at
betjene. Én mand kan løse opgaven,
som dybest set består i at placere flisen
i traileren og på en monteret iPad at

med robotten også i tæt bebyggede
områder, fordi naboer og andre ikke
vil blive generet af støj.
En robot er en avanceret
teknologisk løsning, hvor hardware
og software spiller optimalt sammen

Bucher CityCat V20e
Kompakte elektrisk fejemaskine

Mød os på
Have &
Landskab
I august kan du for første gang møde
Bucher CityCat 5006
Kompakt fejemaskine

Bucher C202
Kompakt fejemaskine

Bucher Municipal på Have & Landskab
2021. Med os har vi spændende nye
produkter til intelligent vedligeholdelse
af infrastruktuer, heriblandt vores lastbilmonterede og kompakte fejemaskiner
- ikke mindst vores prisvindende 100%
elektriske Bucher CityCat V20e.
Find os i Maskinmarken på stand
B20-B29.
Scan QR-koden for at
se vores løsninger.
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instruere robotten i, hvad den skal
gøre. En kran løfter flisen op i traileren,
så her behøver brugeren end ikke selv
at belaste kroppen med tunge løft.
Hele processen klares med bare nogle
enkelte kommandoer som at fortælle,
hvor robotten skal skære – på langs,
på tværs eller et skråsnit. Herefter er
det bare at bede robotten gå i gang
med opgaven. Robotten kan desuden
gemme indstillinger, så medarbejderen
ikke behøver at indtaste de samme
oplysninger ved flere ens skæringer.
Efter endt brug rengøres traileren let
med vand.
Cut’n’Move arbejder med strøm,
men hvis opgaverne tit udføres på
steder, hvor der ikke umiddelbart er
adgang til strøm, kan traileren forsynes
med en generator, der i stedet leverer
strøm til opgaven.

EFFEKTIV
– Robotten løser ikke selve skæreop
8

gaven hurtigere end medarbejderen
med kapsaven, men robotten belaster
overhovedet ikke kroppen eller helbre
det i øvrigt. Det betyder, at robotten er
mere effektiv i løbet af en arbejdsdag,
for den skærer igennem fliserne med
samme intensitet kl. 7 om morgenen
og kl. 16 om eftermiddagen, så man
kan sige, at investeringen i Cut’n’Move
også er en investering i medarbejdernes
helbred og dermed i at sikre en stabil
og dygtig medarbejderstab, der ikke
bliver slidt op før tid, påpeger Lars Ellyt,
der allerede har solgt de første fliseskæ
rerobotter til danske virksomheder.
– Vi forestiller os, at Cut’n’Move
løsningen er interessant for bl.a.
anlægsgartnere, brolæggere, entre
prenørvirksomheder, kommuner og
udlejningsbranchen, siger salgschefen,
der vil være til stede både på Have &
Landskab i Slagelse fra den 28. til den
30. august og på E&H Messen i Herning
fra den 16. til den 18. september.
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ODICO SÆTTER
NYE AFTRYK I
BYGGEBRANCHEN
Den fynske virksomhed har
en vision om at transformere
den globale byggeindustri med
robotter
AF NIELS HENRIKSEN

– Odico er førende i verden inden for
robotteknologi til byggeindustrien.

Med standardrobotter, egenudviklet
hardware og vores banebrydende
software har vi skabt en sund
kerneforretning i Digital Fabrikation
og skalerbare mobile robotløsninger
under konceptet Factory on the Fly® til
en underautomatiseret og klimaudfor
dret byggeindustri i forandring.

Sådan lyder det på fynske Odicos
hjemmeside, og med verdens første
fliseskærerobot er virksomheden alle
rede godt på vej til at sætte nye aftryk
i en konservativ branche, hvor ”plejer”
er meget synlig på byggepladsen.
Odico blev stiftet i 2012 af Anders
Bundsgaard og Asbjørn Søndergaard

Boardwalk der holder

NBC Marine
tlf. 49 17 00 72

www.nbcmarine.dk

info@nbcmarine.dk
DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2021

9

TEMA | MASKINER & GRØNNE OMRÅDER

og har adresse i et pulserende
erhvervsmiljø ved Odense Havn.
Odico begyndte sit virke på Peder
Skrams Vej, men flyttede i 2019 til det
gamle kraftværk på havnen, hvor der
er masser af plads til både udvikling og
egenproduktion af hardware.
Anders Bundsgaard er udlært
flymekaniker og siden uddannet
ingeniør, mens Asbjørn Søndergaard
er uddannet arkitekt og PhD-stipendiat
ved Arkitektskolen i Aarhus.

TRE BEN
Odico står på tre ben, nemlig
Digital Fabrikation – altså skæring af
skabeloner som typisk danner basis
for produktion af unikke støbeforme,
Robottic Solutions – hvor Odico
kombinerer standardrobotter fra ABB
med egenudviklet software og end
of arms-værktøjet påmonteret samt
Engineering, altså udvikling. Odico
beskæftiger 30 medarbejdere, hvoraf
fem arbejder med softwareudvikling
med base i Indien.

UNIKKE KOMPETENCER
– Visionen har fra begyndelsen været
at kombinere den gamle landsbysmed
med moderne robotteknologi og i kraft
af en stab af utroligt dygtige og højt
uddannede medarbejdere er Odico
i dag summen af mange helt unikke
kompetencer, som gør os i stand til at
løse opgaver, som ingen – eller i hvert
fald kun ganske få andre i verden – er
i stand til. Odicos robotteknologier
er designet til at frigøre arkitektens
kreative proces og lader entreprenører
10

DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2021

realisere avancerede projekter til en
brøkdel af almindelige omkostninger,
forklarer salgschef Lars Ellyt, der selv
har årelang erfaring fra bl.a. vindmøl
leindustrien, som i dag er en af Odicos
store kunder.
Odico arbejder kontinuerligt på at
udfordre robotteknologien til at løse
opgaver, som ingen tidligere har været
i stand til. Eksempelvis er det nu muligt
at formspænde træ uden en form. To
robotter arbejder simpelt hen synkront
med at vride og forme træet til den
ønskede form. En oplagt mulighed for
bl.a. møbelindustrien.

ROBOTSKÅRET SKUR
– Hos Odico har vi f.eks. også udviklet
et elipseformet cykelskur, som består
af 42 forskellige stolper og spær,
skåret ud af en robot. Fundamentet er
støbt i en blanding af beton og gen
brugsflamingo fra vores produktion af
skabeloner til støbeforme. Robotterne
kan skære alle spær og stolper til et
hus – det kan være alt fra et haveskur
til et sommerhus eller en helårsbolig

TEMA | MASKINER & GRØNNE OMRÅDER

Odicos robotteknologier
er designet til at frigøre
arkitektens kreative proces
og lader entreprenører
realisere avancerede
projekter til en brøkdel af
almindelige omkostninger.
LARS ELLYT, SALGSCHEF

med et træskelet. Det handler kun om
at skalere op til den aktuelle størrelse,
påpeger Lars Ellyt, der forestiller sig, at

kunden f.eks. bestiller sit projekt i den
ønskede størrelse i det lokale bygge
marked, hvorefter robotten skærer alle

#CARE
#SHARE
#DARE

www.colas.dk

dele ud i præcise størrelser. Herefter
handler det dybest set kun om at samle
elementerne i den rigtige rækkefølge.

Godt arbejdsmiljø, ansvar,
udfordringer og mulighed
for at udvikle mig.

Bliv formand i Colas!

VI BYGGER FREMTIDENS VEJE
colas.dk
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8 MÆRKER
UNDER SAMME TAG
Scantruck i Skive er Danmarks største udbyder af
entreprenørmaskiner og teleskoplæssere
AF NIELS HENRIKSEN

Den 1. maj var det 25 år siden, at Scantruck på Katkjærvej
i Skive blev stiftet som et selvstændigt søsterselskab til N.
C. Nielsen A/S i Balling, bare et par håndfulde kilometer
mod vest. Med årene er Scantruck vokset markant og har
udviklet sig til Danmarks største udbyder af maskiner til
entreprenør- og byggebranchen, industrien og landbruget.
Scantruck importerer, forhandler og servicerer således hele
8 verdenskendte brands under samme tag på Katkjærvej i
Skive.
Afsættet for etableringen af Scantruck var import af
teleskoplæssere og gaffeltrucks fra franske Manitou. N. C.
Nielsen A/S har importeret maskiner fra det franske verdens
12
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mærke siden 1986, men fra 1996 er det Scantruck, der har
hentet Manitou til Danmark og siden til Sverige, hvor Scan
truck har afdelinger i Rosersberg og Kungälv. Flere gange
er importøren i Skive endda blevet kåret som ”Dealer of the
Year” – altså Årets Forhandler – og Manitou er stadig et af de
vigtige mærker i porteføljen hos Scantruck, der beskæftiger
godt 240 medarbejdere i Danmark samt 40 i Sverige.

D

E

100.000 KM*
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Efterspørgslen på nye maskiner er kæmpe stor og afspejler selvfølgelig den store aktivitet på byggepladserne. I øjeblikket sælger vi således nye
maskiner, som vi først kan levere næste år, fortæller markedschef hos Scantruck i Skive, Dennis Faurby.

53 UDKØRENDE SERVICEMONTØRER
– I Danmark har vi afdelinger i Skive og Ringsted, og så har
vi 53 udkørende servicemontører, som bor og har udgangs
punkt over hele landet. Det betyder, at vi kan garantere vores
kunder lynhurtig udrykning, hvis uheldet skulle være ude, og
der er brug for assistance her og nu. To af vores montører er
i øjeblikket med eget midlertidigt værksted og servicevogne
dedikeret til vores kunder, der arbejder på Femern-forbindel
sen, forklarer markedschef hos Scantruck, Dennis Faurby.

INTELLIGENT STYRING
Entreprenørmaskiner fra japanske Komatsu er på alle måder
blandt de store navne hos Scantruck, der har importeret de
gule maskiner til Danmark, Færøerne og Grønland siden
2009. Komatsu dækker hele spektret indenfor minedrift,
grusgrave, byggeri, anlæg, nedbrydning, genanvendelse
samt industri og landbrug.
– Vi leverer ikke kun hardwaren – maskinen – men også
det avancerede IMC-styringssystem, som Komatsu har
udviklet på gennem de seneste 10 år. IMC er en moderne 3D
styring udviklet udelukkende til Komatsus produkter og sikrer
en bedre effektivitet, kvalitet af arbejdet, sparer brændstof og
mindsker tidsforbruget. På flere af Komatsus gravemaskiner er
14
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man endda gået et skridt videre, og har udviklet en semi-auto
matisk gravefunktion, der hjælper føreren til at grave og
afrette arealer med stor præcision og hastighed. Funktionen
styrer automatisk løft af bommen, så føreren kun skal trække
gravearmen ind. Har man udarbejdet et digitalt design, der
er lagt i IMC-systemet, kan systemet desuden forhindre, at
føreren “overgraver” i forhold til sit design. Dermed minimerer
man bortskaffelse af “overgravet” jordmængde samt forbrug
af indbygnings materialer til erstatning, med store besparelser
i tid og ikke mindst materialer, forklarer Dennis Faurby.
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I Danmark har vi afdelinger i Skive og
Ringsted, og så har vi 53 udkørende
servicemontører, som bor og har
udgangspunkt over hele landet. Det betyder,
at vi kan garantere vores kunder lynhurtig
udrykning, hvis uheldet skulle være ude, og
der er brug for assistance her og nu.
DENNIS FAURBY, MARKEDSCHEF

– IMC-systemet kan med fordel kombineres med Komatsus
Smart Construction, der føjer endnu flere funktioner til, bl.a.
opmåling med droner, GPS hardware fra Topcon samt solid
indføring i brug af systemerne med støtte fra Scantrucks
eget specialuddannede support- og serviceteam som en del
af en pakkeløsning. Fordelen for kunden er ikke kun, at alle
relevante data er tilgængelige på én platform men også, at
det kun er nødvendigt at ringe ét sted for at få hjælp.

ØVRIGE MÆRKER
På hylderne hos Scantruck er desuden transportabelt mate

riel fra canadiske McCloskey til knusning og genanvendelse.
Scantruck har importeret maskiner fra McCloskey siden 2006
og har været kåret som Top European Dealer of the Year.
Yderligere siden 2006 importør af gummihjulslæssere fra
tyske Weycor, import til Danmark og Sverige af mobile sax
lifte fra tyske PB Platforms brede program, eldrevne saxlifte
fra amerikanske GMC og som det nyeste mobile saxlifte fra
italienske Platform Basket og teleskop- og gittermastkraner
fra Sennebogen. Scantruck har dedikerede medarbejdere
til de respektive mærker for at tilbyde kunderne så høj en
ekspertise som muligt.

HURTIGT,
PRAKTISK
OG SIKKERT
Du kan blive siddende i kabinen,
når du til- og frakobler din EC206
tiltrotator eller redskaber, med
vores automatiske S40 hurtigskift.
EC206 tiltrotator som vist er til 4-6 ton
gravemaskiner, med det automatiske S40
hurtigskift, kan du til- og frakoble olie, el og
centralsmørring, uden at forlade kabinen.

Vi ses derude!

www.engcon.com

engcon_ec206_qs40_187x127_dk.indd 1

2021-06-15 08:57:45
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CENTER FOR BRUGTE MASKINER
– Efterspørgslen på nye maskiner er kæmpe stor og afspejler
selvfølgelig den store aktivitet på byggepladserne. I øjeblik
ket sælger vi således nye maskiner, som vi først kan levere
næste år. Med et omfattende salg af nye maskiner følger
også ibyttetagning af brugt materiel. Som konsekvens af
det meget store nysalg har vi valgt at udskille salget af brugt
materiel i en selvstændig afdeling, hvor det er muligt af købe
enten brugt og gennemtestet materiel eller at købe engros.

16
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– Vi har under normale forhold Danmarks største
udvalg af brugte maskiner til entreprenør- og byggebran
chen og landbruget og har typisk flere hundrede brugte
maskiner stående, men med den voldsomme aktivitet
på byggepladserne er vi virkelig udfordret i forhold til
at skaffe et varieret udbud af brugte. Udover til danske
kunder sælger vi en betydelig del af de brugte maskiner
til kunder i de tidligere østlande, bl.a. Polen, siger Dennis
Faurby.
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KOGENDE VAND OG
MILJØVENLIGT SKUM
SLÅR UKRUDTET IHJEL
BÆREDYGTIGT TYSK PRODUKT BEKÆMPER EFFEKTIVT UØNSKEDE VÆKSTER
BÅDE PÅ OVERFLADEN OG I DYBDEN
AF NIELS HENRIKSEN

En gasbrænder svitser ukrudtet på
overfladen og når cirka 09,2 cm ned i
jorden. Behandlingen skal for at være
effektiv gentages op til 9 gange om
året. Varm luft bekæmper ukrudt på
overflade og når ikke ned i jorden.

Gentagelse 7,5 gange om året. Damp
næsten det samme. Varmt vand træn
ger 1 cm ned i jorden og skal typisk
gentages 6,5 gange om året. Mekanisk
børste bekæmper kun på overfladen,
og her er det nødvendigt at gentage
proceduren 6 gange om året. Med et
skummix bekæmpes ukrudt både på

Rørcenterdagene 2021
Den 8. og 9. september

overfladen og 0,2 cm ned i jorden. Skal
gentages 7 gange om året.
– Med ELMOs unikke blanding
af kogende 96 grader varmt vand
og en miljørigtig skum, der består af
majsolie, kokosolie og kartoffelstivelse
behandler vi ukrudt på overfladen og
1,5 cm nede i jorden. Desuden skal
behandlingen kun gentages 4 gange
det første år og herefter 2 gange om
året. Endelig er behandlingen med

Gratis adgang til udstillingen,
der er åben begge dage fra
kl. 10.00 - 16.00.

Så er der nedtælling til årets store begivenhed på
Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup.
Lidt forsinket på grund af Corona-situationen.
89 udstillere har meldt deres ankomst, så der bliver
masser at kigge på, og vi har stadig ledige stande.
Kontakt Pia Blomquist på pib@teknologisk.dk eller på
telefon 7220 2292, eller følg med på vores hjemmeside www.teknologisk.dk/rcdage, her kan du også se,
hvem der er tilmeldt som udstiller.
Udover udstillingen afholder Teknologisk Institut 1 - 2
mindre konferencer af 2 timers varighed, til kr. 500,00
pr. konference.
Rørcenterdagene henvender sig til bl.a. til kloakmestre, entreprenører, rådgivere, producenter samt
personer, der er ansat i forsyninger og kommuner.
Messen breder sig over emnerne: Vand- og afløbsteknik, klimatilpasning, klimasikring, oversvømmelser,
beredskab og opgravningsfri renoveringsmetoder til
vand- og afløbsanlæg og udstyr fx dæksler, riste, faskiner, tv-inspektionsudstyr, tanke og meget andet.
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ELMO skum økonomisk attraktiv, for
der benyttes kun 1,5 liter skum til 1000
liter vand, så den reelle udgift er kun
1,3 kroner pr. kvm, forklarer Bruno
Pallesen, der er indehaver af BPK
Maskiner i Klarup ved Aalborg.
Bruno Pallesen har arbejdet med
maskiner og udstyr til både entre
prenørbranchen og såvel kommunale
som private virksomheder indenfor et
bredt segment.

EFFEKTIVT OG MILJØVENLIGT
– Allerede først i 1990’erne var
jeg med til at udvikle en mekanisk
ukrudtsbørste, og senere forsøgte
vi også med vand og damp, men
det var slet ikke effektivt nok. Helt
tilfældigt traf jeg Klemens Hölken
på en messe i München. Han havde
i 2000 udviklet et system, der ikke
kun er effektivt, fordi det virker ned
i jorden og bekæmper både rod og
frø, men også miljøvenligt. Løsningen
fås i mange størrelser, helt fra den
næsten håndholdte over trailermon
teret til monteret på store Unimog.
Siden 2000 har ELMO solgt flere
end 500 trailermonterede løsninger i
Tyskland og Østrig og flere end 1000
anlæg i alt, fortæller Bruno Pallesen
og tilføjer, at den trailermonterede
løsning er den mest efterspurgte her
i Danmark.
– På traileren er installeret et
oliefyr, der varmer vandet op. Først
lægges vandet ud og herefter det

unikke skum. Med en 26 cm bred
udlægger og et enkelt oliefyr er det
muligt at opnå en 90 meters rækkevid
de, og det vil typisk være tilstrækkeligt
til opgaver i eksempelvis baggårde,
mindre pladser og tage. Med to eller
flere oliefyr og en større udlægger
er det muligt at opnå meget større
rækkevidde.

OPLÆRING
– I Tyskland er ELMO i øjeblikket i

FAKTA
ELMO mod corona
Både i Tyskland og i Danmark
har vi desinficeret i det offentlige
rum på grund af corona. Her er
ELMOTherm med det unikke skum
en optimal løsning, fordi skummet
ikke er sundhedsskadeligt og ikke
medfører hudirritation.
Næsten kogende vand og et varmt
skumtæppe påføres direkte på
overfladen. Det varme skumlag
fungerer som isolering og holder
vandtemperaturen tæt på kogepunktet.
Kombinationen af kogende vand
og skum dræber næsten alle mikroorganismer på overflader, inklusiv
bakterier, svampe og vira.
ELMOTherm er især interessant til
brug på udendørs områder som f.
eks. legepladser, sportsfaciliteter,
udendørs fitness og træningsstier,
legeredskaber, parkbænke, borde
og så videre.

18
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forhandling med Deutsche Bundes
bahn om et samarbejde. I Danmark
leverer vi anlæg til mange forskellige
brancher. Kunderne er typisk større
gartnerier, kommunale materielgårde,
havne, sygehuse og lufthavne.
Kunder som ønsker pæne og velholdte
udenomsarealer, og som samtidig
kræver miljøvenlige løsninger.
– Når vi afleverer et anlæg til
en kunde, følger der en indgående
oplæring sted. Vi holder simpelt hen
et kursus i håndtering af anlægget, for
vi arbejder med skoldhedt vand, så
potentielt risikerer man jo at komme
meget galt afsted, hvis anlægget bru
ges forkert. Derfor sælger vi i øjeblikket
heller ikke til udlejningsfirmaer, for så
har vi ingen styr på, om slutbrugeren er
ordentligt instrueret i brugen. Endelig
følger der også datablad med, som
dokumenterer, at der er tale om giftfrit
skum, påpeger Bruno Pallesen, der
garanterer hurtig og effektiv service,
hvis uheldet skulle være ude.

– Jeg har selv et lager af de mest
gængse reservedele, ellers har kan vi
tilbyde service to steder på Sjælland, på
Fyn, i Sønderjylland og i Nordjylland.

Desuden kan vi trække på medarbejde
re fra ELMOs afdeling i Flensburg, og
de kan være på pletten i løbet af ganske
få timer, understreger han.

MOBA maskinstyring holder dig
på sporet med løsninger i 3D.
Alle med fri fjernsupport og 3 års garanti.
Se dem på moba.dk
MOBA DANMARK
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Salg:
+45 70 26 96 91
Service: +45 70 26 96 92
moba.dk
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Danny Mylting, Jørgen Valentin Nielsen og Uffe Yring-Nielsen foran DGMs lokaler i Vemmelev på Sjælland.

FINSK MUSKELKRAFT
KNUSER DET MESTE
Dansk Grusgravs Materiel sælger maskiner,
teknisk udstyr, reservedele og projekterer
totalløsninger til en bred vifte af kunder
AF NIELS HENRIKSEN

Med en viden og erfaring, der rækker næsten 70 år tilbage,
og en palette af maskiner og udstyr, der med finsk muskel
kraft knuser det meste, er Dansk Grusgravs Materiel (DGM)
i Vemmelev på Vestsjælland det naturlige valg for en bred
vifte af kunder. Foruden salg projekterer DGM nemlig også
som noget ganske enestående i Danmark kundespecifikke
totalløsninger.
Dansk Grusgravs Materiel kan føre sin historie helt
tilbage til 1920’erne, da Olaf Nielsen drev en traditionel
landsbysmedie i Vedbysønder i nærheden af Slagelse. Sønnen
20
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SÆT KRYDS
Derfor skal du komme til
Have & Landskab ’21:

i kalenderen den 25.-27. august
- så ses vi!
En af dem som glæder sig til sommerens grønne samlingspunkt er værkstedsleder Søren Andersen fra Herning Kommunes Center for Drift og Service. Han er mere end klar til at
tage med kollegaerne til Have & Landskab. Han udtaler bl.a.:

Alle dine kollegaer kommer

Med HL’s 11.000+ gæster er du sikker på at
møde venner og kollegaer fra hele branche

Kurser, workshops og ny viden

Ny viden og inspiration på Fagligt Forum og i
HLs forskningsprojekter

God mad & alle relevante ﬁrmaer

Vi har spisesteder fordelt over hele arealet, så
du mæt og glad kan besøge de 300+ stande

HENT ALLEREDE NU

GRATIS
BILLET HER

”Det handler om at opdyrke
de personlige relationer og se,
hvad de andre gør. Det dur ikke bare
at tro, at det man selv gør, altid er det
bedste. Og det gør bare mit arbejde
som indkøber meget nemmere, når
man har hele udvalget til rådighed.

HAVEOGLANDSKAB.DK

Søren Andersen
værkstedsleder, Herning Kommunes
Center for Drift og Service

For alle fagfolk der designer og planlægger,
anlægger og renoverer eller vedligeholder
landets veje, torve, parker og grønne områder.
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Børge overtog forretningen i 1952 og kom snart i kontakt med
asfaltfabrikken Daman, der udvandt grus, sand og sten til as
faltproduktionen men manglede materiel. Derfor var der ikke
langt til det oplagte spørgsmål til den lokale smed: Hvorfor
producerer du ikke det materiel, som vi står og mangler?

MATERIEL TIL GRUSGRAVE
Den opfordring kunne Børge Nielsen ikke overhøre, så han
begyndte at fremstille materiel til grusgrave i hele landet. Da
sønnerne Uffe og John i 1977 overtog virksomheden, fandt
produkterne vej ud over Danmarks grænser. Virksomheden
fik et godt samarbejde med Svedala i Sverige, som i 1995
købte den danske producent af grusgravsmateriel.
– Ved den lejlighed blev jeg landechef for Svedala i
Danmark, fortæller 73-årige Uffe Yring-Nielsen, der i dag er
til tilknyttet DGM som Senior Advisor.
Samarbejdet med Svedala varede til 2000, hvor finske
Metso købte Svedala. I den ny konstellation fortsatte
Uffe Yring-Nielsen som landechef indtil 2006, hvor Metso
ønskede at ændre struktur og derfor lukkede sin afdeling i
Danmark.

DANSK GRUSGRAVS MATERIEL
– Metso opfordrede mig i stedet til at etablere egen for
handling af Metsos materiel i Danmark, så jeg åbnede Dansk
Grusgravs Materiel, som i 2020 blev solgt til det tyske familie
ejede Lutze International Europe, forklarer Uffe Yring-Nielsen.
22
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Sammen med projektchef Jørgen Valentin Nielsen, som
begyndte i Vedbysønder Maskinfabrik i 1976 med henblik
på et midlertidig job som arbejdsdreng, og salgskonsulent
Danny Mylting er han en del af Lutze Group i Danmark. Lutze
har desuden en serviceafdeling i Næstved – Lutze Conveying
Denmark – med fem medarbejdere, og målsætningen er at
blive landsdækkende og i fremtiden også etablere sig i Jylland.
– Med Metsos omfattende produktprogram og vores meget
store erfaring er vi i stand til at sammensætte præcis den
løsning, som kunden efterspørger. Vi har både knowhow og
den nødvendige software til at sammensætte løsningen, der
passer til typen af råmateriale og det resultat, som kunden
ønsker, påpeger salgskonsulent Danny Mylting.
– Vi kan projektere og levere løsninger til forarbejdning af
jord, sten, grene, brokker. Vi kan levere sliddele, der passer
til det aktuelle materiale eller industri, lige som vi kan levere
måde mobile og stationære løsninger.

STØJ OG STØV
– Som noget af det nyeste fra Metso er Urban-serien, som
reducerer støj og støv i knusnings processen med op til 60
pct. Det betyder, at knuseren også kan benyttes i byområder,
hvor der kan være restriktioner i forbindelse med netop støj
og støv, påpeger Danny Mylting.
DGM leverer anlæg typisk til kunder i råstofindustrien,
som benytter deres maskiner på daglig basis, til entreprenør
virksomheder der benytter anlægget afhængigt af opgaver,
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til recycling-branchen, til egentlige knuseentreprenører, der
også har et dagligt behov samt til udlejningsbranchen.
I begyndelsen af april tog virksomheden Norrecco et
nyt Nordtrack-sorteringsanlæg fra Metso:Outotec i brug.
Norrecco er en af Danmarks førende og mest miljøbevidste
behandlere af jord og bygge- og anlægsaffald.
Nordtrack S2.11 sorteringsanlægget er produceret på
Metsos fabrik i Nordirland og er det første på det danske
marked. Anlægget er udstyret med en to-dækket scalpesigte,
som anvendes til grovsortering i tre fraktioner, og anlægget
skal bruges til jordsortering på Norreccos modtageanlæg i
Odense.

SPECIFIKKE ØNSKER
– Norrecco har haft specifikke ønsker til anlæggets setup, og

vi har sørget for, at alle tilpasninger kom på plads. Norrecco
har især lagt væk på renheden af de færdige materialer,
og netop derfor er Nordtrack S2.11 ideel med det store
sigteareal på 11 kvm og den store kapacitet, understreger
Danny Mylting
Maskinen vejer 37,2 tons og leveres standard med
båndføder, fjernbetjent bælteundervogn samt lysmaster
(arbejdsbelysning). Maskinen kan leveres med flere forskelli
ge setup og er yderst velegnet til genanvendelses-industrien,
f. eks. til sortering af jord, brokker og betonaffald. Som
option kan maskinen leveres med lamelføder, og der er
flere tilvalgsmuligheder som fjernbetjent justering af føder,
vandforstøvning (støvbekæmpelse). Desuden kan maskinen
leveres i en hybrid udgave og forsynes via ekstern strømfor
syning.

AB
SK
ND
NDSKAB
LA
LA
&SK
AB
HAVE &HA
H&AV
LAEND
VE

® ®
ELMOTherm
-ELMOTherm
processen
i videoen
processen
i videoen

ELMO
processe

Kontakt os for et uforpligtende
rådgivnings- og demonstrationsmøde:

or et uforpligtende
Kontakt os for et uforpligtende
og demonstrationsmøde:
rådgivnings- og demonstrationsmøde:

B P K Maskiner

K Maskiner
B P K Maskiner

WWW.BPKMASKINER.DK TEL: +45(0)20 77 40 00

Kalenderparken 42
9270 Klarup
Danmark

Mobil +45 20774000
bruno@bpkmaskiner.dk
www.bpkmaskiner.dk

PKMASKINER.DK
WWW.BPKMASKINER.DK
TEL: +45(0)20 77 40 TEL:
00 +45(0)20 77 40 00

n 42

Kalenderparken
Mobil42+45 20774000
9270 Klarup
bruno@bpkmaskiner.dk
Danmark www.bpkmaskiner.dk

AREALPLEJE MED SYSTEM
WWW.ELMOTHERM.EU

AREALPLEJE MED
AREALPLEJE
SYSTEM MED

WWW.ELMOTHERM.EU
WWW.ELM

Mobil +45 20774000
bruno@bpkmaskiner.dk
www.bpkmaskiner.dk

DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2021

23

TEMA | MASKINER & GRØNNE OMRÅDER

FUSION
PRÆSENTERES
PÅ HL21
efterspørgslen, og produktionen blev
trinvist ændret til at fokusere mere og
mere på design, udvikling og produkti
on af slamsugere.
I løbet af 00’erne begyndte det
store eksporteventyr for J. Hvidtved
Larsen. Op til 66 pct. af virksomhedens
totale produktion krydsede grænsen
til resten af Europa, men slamsugerne
fandt også vej hele vejen til Australien,
New Zealand og Nordamerika. I 2016
blev J. Hvidtved Larsen en del af
Bucher Municipal.

BEAM

J. Hvidtved Larsen i Silkeborg
og Beam i Them er blevet til ét
og samme firma
AF NIELS HENRIKSEN

Corona har spændt ben for meget.
Blandt andet også for at præsentere
fusionen mellem J. Hvidtved Larsen
i Silkeborg, der over store dele af
verden er kendt for sine slamsugere,
og Beam i Them, der producerer
fejemaskiner til en brede vifte af
kunder.
– De to virksomheder fusionerede
pr. 1. maj på et tidspunkt, hvor vi ikke
havde mulighed for at møde kunderne,
24

men det har vi heldigvis på vores stand
på Have & Landskab 21 i Slagelse fra
den 25. til den 27. august, fortæller
marketing manager hos Bucher
Municipal i Danmark, Charlotte Holm.

J. HVIDTVED LARSEN
J. Hvidtved Larsen blev grundlagt i
1915 og opkaldt efter sin grundlægger,
Jacob Hvidtved Larsen, der begyndte
som lokal grovsmed, og som var kendt
for sin kvalitet. I 1955 efterlyste en
dansk entreprenør et lastbilmonteret
vakuum-anlæg, der skulle bruges til at
rengøre kloakker. I 1956 blev firmaets
første anlæg leveret. Rygtet spredtes
hurtigt, og i løbet af 1960’erne voksede
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Beam blev grundlagt i 1972, i Danmark
og arbejdede i begyndelsen som
entreprenør for forskellige kommuner
i Jylland. Løsning af en særligt udfor
drende opgave blev startskuddet til at
designe, udvikle og bygge fejeudstyr
til eget brug. Knap 10 år efter blev
produktionen udviklet, og Beam
begyndte at sælge det specialbyggede
fejemaskineudstyr i Danmark og ikke
længe efter også til udlandet.

TEMA | MASKINER & GRØNNE OMRÅDER

I 1996 blev Beam opkøbt af britiske
Johnston Sweepers. Virksomheden
blev i 2005 opkøbt af Bucher Munici
pal.

FLERE RESSOURCER
– Med rebrandingen af J. Hvidtved
Larsen og Beam har vi nu fået endnu
flere ressourcer til udvikling af vores
produkter og til at satse endnu mere
grønt og bæredygtigt, forklarer
Charlotte Holm.
Bucher Municipal er førende på
bæredygtige og effektive rengørings-

og rydningsløsninger, og med fusionen
kan de danske to virksomheder nu
tilbyde flere produkter fra Bucher Mu
nicipals omfattende produktkatalog,
blandt andet små kompakte fejemaski
ner som typisk vil være interessante for
kommuner og anlægsgartnere.
– Maskinerne er meget lydsvage
og er derfor egnet til brug f.eks. om
aftenen, om natten eller tidligt om
morgenen. Derfor opnår kunden
større effektivitet og dermed bedre
rentabilitet i sin investering, påpeger
Charlotte Holm og tilføjer, at maskiner

ne også fås som 100 pct. elektriske og
har kapacitet til at arbejde otte timer på
en opladning. De er dermed med til at
skærpe kundens grønne profil.
Bucher Municipal har adresse på
Lillehøjvej i Silkeborg, hvor der er både
produktion, udvikling og salg med
direkte kontakt til kunderne.
– Vores kunder er typisk kommu
ner, lufthavne og entreprenørvirksom
heder. Kommunerne investerer blandt
andet i vores store fejebiler med lav
emission, mens vi sælger slamsugerne
til entreprenørvirksomheder. De store
fejebiler og slamsugerne er bygget
op på chassiser fra Volvo, Scania,
Mercedes eller DAF.

FIND DEN HELT RETTE PARTNER
Kom bare nærmere
og lad os begynde
et samarbejde

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 servicekoncept med 50 servicebiler på vejene og en tæt dialog undervejs.

Katkjærvej 5, 7800 Skive · Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted · info@scantruck.dk · +45 96 147 147

www.scantruck.dk
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Dansk Formands Forening er som tidligere år på plads med egen stand på HL21. Her det til højre forbundsformand Kim Bøje Madsen og bestyrelsesmedlem i Afdeling Sjælland Per Tofte Johansen.

HL21 DEN STÆRKESTE NOGENSINDE
Dansk Formands Forening er igen til stede med
egen stand
AF NIELS HENRIKSEN

De sidste skyer over Have & Landskab ’21 forsvandt
endegyldigt, da politikerne på Christiansborg den 4. maj blev
enige om rammerne for den langsigtede genåbning. Samtidig
er der meget, der tyder på, at årets store samlingspunkt i den
grønne branche kommer til at blive den stærkeste udgave i
udstillingens 30-årige historie, påpeger Have & Landskabs
bestyrelsesformand, adjungeret professor ved Københavns
Universitet, Palle Kristoffersen.
– Det har været imponerende at opleve, hvordan
interessen for at udstille på Have & Landskab er fortsat med
uformindsket styrke, og vi tror på, at vi når vores mål med
300 udstillere. Derfor er vi også begyndt at arbejde med en
udvidelse af udstillingsarealet og overveje, hvordan vi kan få
skabt ekstra standpladser, siger Palle Kristoffersen, som også
forventer, at de mange leverandører og producenter, som
skulle have udstillet på sommerens mange aflyste dyrskuer,
vil kigge mod Have & Landskab.
26
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Bestyrelsesformanden oplever desuden en tydelig
”udstillingssult” hos landets grønne fagfolk, som ikke har
været på konference, til maskindemonstration eller for
alvor fået opdateret deres faglige viden i snart halvandet
år. På den baggrund – og med et solidt program til Fagligt
Forum i støbeskeen – finder han det ikke overraskende, hvis
besøgstallet på de tre udstillingsdage fra 25. til 27. august
2021 kommer til at slå tidligere tiders rekorder, men er også
klar på at vi alle lige skal vænne os til at måtte noget igen.

VINTERTJENESTE PÅ FAGLIGT FORUM
Glatførebekæmpelse på landets kørebaner har de sidste
årtier gennemgået en massiv udvikling – både på maskiner
og redskaber og dokumentation af effekten. Det samme er
langt fra tilfældet på landets cykelstier, som i vid udstrækning
bliver håndteret med ældre materiel og på samme måde, som
man altid har gjort.
Arbejdet med at ændre det forhold er allerede i
fuld gang, og på fagudstillingen Have & Landskab vil
chefkonsulent i Vejdirektoratet, Freddy Emil Knudsen og
afdelingsleder i Aalborg Kommune, Niels Sloth Christian

TEMA | MASKINER & GRØNNE OMRÅDER

sen, præsentere resultaterne af et væld af maskintests og
både give overblik og gode råd om alt fra værktøjer til
styring og opfølgning over de forskellige tømidlers fordele
og ulemper til hvilke krav man kan – og bør – stille til sit
materiel.

DM FOR ANLÆGSGARTNERE
Have & Landskab kommer til at klinge af lyden af
arbejdsomme unge, som vil vise deres færdigheder til den
samlede grønne branche og dyste om at være de bedste til
deres fag. Danmarksmesterskabet for anlægsgartnerelever
og brolæggerelever vil nemlig blive holdt på Have &
Landskabs arealer til august.
Rent praktisk kommer brolæggereleverne til at dyste
på udstillingsområdet Torvet, hvor 250 til 300 kvm vil blive
afsat, mens anlægsgartnereleverne vil være at finde på
udstillingsområdet Strøget på et større areal på 600 til 800
kvm.
Danmarksmesterskabet bliver afviklet efter den samme
skabelon, som man kender fra Skills, hvor de unge er
sammen to og to fra hver skole og skal arbejde ud fra en
tegning, hvor de samme elementer indgår. Mesterskabet
kommer til at tyvstarte HL21 og sættes allerede i gang om
mandagen, så der allerede er noget at se på, og træerne er
plantet, når de første gæster kommer om onsdagen.

Vejen til bæredygtig og renere miljø
med Saltnex

væskespredere
Model: 7.0 Trolley - 50 L

Alt indenfor
algebehandling
og glatførebekæmpelse
Model: 7.5
400 L - 600L

Model: 7.2
200 L - 350L - 500L

Model: 7.1
200L - 350L - 500L - 800L

Model: 7.4
700L - 1050L 1400L - 1750L

www.danpipe.dk
Danpipe udfører strømpeforinger over hele Danmark.
Vi opererer med mobile enheder, som har udstyr til
TV-inspektion og strømpeforing.
Vi har også vores egen cutter-bil, der kan klare
næsten alle opgaver.
Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og vi anvender
LED til udhærdning, som er en miljørigtig løsning,
der altid sikrer en høj kvalitet.
• Danpipe er optaget i kontrolordningen for
ledningsrenovering.
• Danpipe bruger kun folk med stor erfaring.
• Danpipe arbejder med fast prisliste til
konkurrencedygtige priser.

Tlf. 3288 4600
Model: 7.3
1050L - 1400L

Model: 7.3
Turf - 700 L

JYLLAND / FYN
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Tlf. 3016 4614
info@danpipe.dk

SJÆLLAND / ØERNE
Helseholmsen 16-32
2650 Hvidovre
Tlf. 3016 4614
info@danpipe.dk

Saltnex Nyholmsvej 7, 8930 Randers NØ. WWW.saltnex.dk
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DANMARKS STØRSTE
FAGMESSE FOR
ENTREPRENØR- OG
ANLÆGSBRANCHEN
E&H Mesen afvikles for 4. gang
i dagene 16.-18. september
2021
AF NIELS HENRIKSEN

Egentlig skulle den 4. udgave af E&H
Messen ved Messecenter Herning

28

være afviklet i juni, men på grund
af den usikre situation med corona i
Danmark, valgte arrangørerne efter
dialog med branchen at flytte arrange
mentet til medio september, hvor alt
forhåbentlig ser meget lysere ud med
de fleste danske vaccineret og smitten
under kontrol.

DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2021

E&M Messen arrangeres i et samar
bejde mellem Messecenter Herning
og brancheforeningen Maskinleveran
dørerne. Messen der er den største
fagmesse for entreprenør- og anlægs
branchen afvikles hvert tredje år på et
stort udendørs areal ved Jyske Bank
Boxen.
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Foruden de bedste muligheder for
kundepleje og etablering af nye
forretningsrelationer får faghfolk og
andre interesserede gode muligheder
for maskindemonstrationer på det sto
re arbejdende messeområde.
Her er alle muligheder til stede for
præsentation af de nyeste maskiner
og den nyeste teknologi til gravning,
knusning og jordflytning. På messen
findes desuden gravemaskiner, læsse
maskiner, knusere og sorteringsanlæg,
kraner, byggepladsindretning, vejma
teriel, værktøj, laserudstyr, tilbehør og
meget mere.
I 2018 udstillede 128 virksomheder
på E&H Messen, der blev besøgt af
5758 fagfolk.

Automatisér din ﬂiseskæring
1

2

Læg ﬂisen ind

3

Indtast data i iPad

Robotten skærer ﬂisen

Skær ﬂiser hurtigt, nemt og sikkert med den mobile ﬂiseskærerobot Cut’n Move™
Odico® har en ambition om, at al ﬂiseskæring i fremtiden bliver automatiseret med robotter til gavn
for brolæggerne, som dagligt er udsatte med støv- og støjgener samt tunge løft. Cut’n Move betjenes
let og hurtigt via en tilhørende iPad - så nemt, at alle kan lære det på 5 minutter.

Kom og se Cut’n Move i funktion på messerne:
Have & Landskab, E&H Messen og Rørcenterdagene,
- eller kontakt Lars Ellyt for en demo uden beregning:
lars.ellyt@odico.dk - Mob 22 22 12 37

Oslogade 1 DK-5000 Odense C Danmark | www.odico.dk
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KOMMUNAL KURSUS 2021
”LEDELSE I VERDENSKLASSE!”
Få dit eget HY-Team (Højt Ydende Team)
Langt de fleste teams har én eller anden form for udfordring
på daglig basis. Det er forventeligt, forståeligt og almindeligt,
når vidt forskellige mennesker skal samarbejde. En svær
opgave, selv for erfarne og dygtige ledere.
Meget forskning peger på, at hvis ledere og medarbejde
re skal yde deres optimale, skal det arbejde, de udfører, føles
meningsfuldt og have en konstant fremdrift, hvilket bl.a.
betyder, at alle skal kunne mærke, at det arbejde, de bidraget
med og udfører, gør en synlig og mærkbar forskel. Samtidig
skal arbejdet helt lavpraktisk honorere virksomhedens
overordnede krav og forventninger til hvilke opgaver, der
skal løses, og hvilke mål der skal opnås. Ofte indenfor en
(for) stram tidsplan.
Kravet til nutidens ledere er, at de skaber og vedlige
holder en platform, så deres teams lever op til ovennævnte
– med det resultat at mere end 80 pct. af dagens ledere er
30
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hårdt presset eller stresset! Mange har i Corona-tiden i langt
større grad ”opdaget” dette, fordi mange har været sendt
hjem og derved er trådt ud af musehjulet for en tid.
Den Corona-tid, vi (forhåbentlig) er i sidste kapitel af,
har haft omdrejningspunkt i at holde afstand og isolere
sig. Det Kommunale Kursus 2021 har – i stærk kontrast
til dette – fokus på TEAM (Together Everyone Achieves
More!). Kurset inviterer dig til en buffet af læring om hvordan
du kan optimere og udvikle dit/dine teams – baseret på en
effektiv udnyttelse af værktøjet ”De 5 SUCCES-Faser for et
Højt-Ydende-Team”.
Det kan lyde relativt konsulentagtigt, men det er i
virkeligheden et uhyre simpelt og ”nede-på-jorden” værktøj,
som via en kort og præcis (og 100 pct. anonym) web-analyse,
tager temperaturen på trivslen i dit team. Efter testen, men
inden kurset, modtager du en udførlig rapport, som giver et
professionelt bud på, hvad du kan gøre for at optimere og
udvikle dit team.
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Rapporten medbringes på kurset, hvor du, med guidance
og hjælp af både erfarne instruktører og dine medkursister,
arbejder aktivt med at udvikle dit eget team. Dvs. teori
bliver omsat til praksis, så du kommer hjem efter kurset med
konkrete resultater, fremfor en teori, som ender på hylden
med titlen (vigtigt at se på SENERE!).

INDHOLD PÅ KURSET
•
•
•
•

Grundlæggende introduktion af modellen ”De 5
SUCCES-Faser for et Højt-Ydende-Team”
Hvilke udfordringer er der i hver fase?
Hvordan overkommer man generelt disse udfordringer?
Hvad er lederens rolle i hver fase?

UDBYTTER FOR DIG SOM DELTAGER
•
•
•
•
•

Værdifulde indsigter i hvor dit team er stærkt og
fungerer optimalt (store som små teams)
Værdifuld viden om hvor dit team har brug for at
udvikle sig
Udbygning af lederens værktøjskasse med konkrete
og anerkendte team/ledelses værktøjer
Sparring med erfarne konsulenter og medkursister
En bæredygtig plan for hvad du helt konkret kan/skal
GØRE for at overkomme dit teams udfordringer

Kurset er en blanding af seriøs teori, blandet med dine egne
refleksioner og hjælp og støtte fra ligesindede, som har en
hverdag, der ligner din. Der vil blive arbejdet både individu
elt og i relevante grupper.
Som basis for nogle af refleksionerne anvendes profil
værktøjet, Enneagrammet, så deltagere får som sidegevinst
udbygget deres viden om egen Enneagram person profil
(f. eks. ledertype, kommunikations-stil, styrker/faldgruber,
udviklingsområder osv.). Det vil også være muligt at Ennea
gram profilere ens medarbejdere, hvis man ønsker det.
Det hele foregår i en positiv og støttende atmosfære, med
underviser Michael Groser, som står for seriøsitet, positivis
me, optimisme og humor – alt sammen rørt sammen til en
indsigtsfuld og berigende oplevelse for dig som deltager.

STÆRKE
KVALITETSPRODUKTER
HOS EP

Kommunal kursus 2021
STED:
Frederik VI’s hotel Rugårdsvej 590 i Odense.
TIDSPUNKT:
13. & 14. oktober 2021.
TILMELDING:
Tilmelding efter først til mølle princippet.
Kurset er GRATIS for Dansk Formands
Forenings medlemmer – og forplejning og
overnatning er inkl.
Tilmeld ved at ringe til kontoret på telefon
32 96 56 22 eller på mail til
DFF@danskformand.dk

Der er rift om
pladserne,
så tilmeld dig
med det samme!

www.ep.dk / Tlf. 70 26 77 22

SE ALLE VORES PRODUKTER PÅ EP.DK
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DANSK FORMANDS FORENING
DEN 9. OKTOBER 2021 KL. 10.00
Konferencecenter Huset i Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
•
•

Velkomst ved Forbundsformanden.
Indlæg ved Community Relations Manager Jeppe Bille ansat ved Femern Belt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens planer for det kommende år, herunder budget for året 2022.
3. Indkomne emner fra afdelingerne.
4. Spørgsmål fra mødets deltagere.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående år.
6. Forslag fra bestyrelsen til fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
7. Fremtiden for foreningen, herunder medlemstal.
8. Oplæg til dato for næste generalforsamling i 2022. (30.april)
9. Oplæg fra afdelingerne til datoer for afdelingsmøder i 2022.
10. Eventuelt.
Af hensyn til kokken vil vi gerne vide, om du spiser frokost med os.
Tilmelding på tlf. 32965622 eller dff@danskformand.dk
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Hurtig hjælp
hvis du bliver
sygemeldt
Med et PFA EarlyCare forløb får du
gode muligheder for at komme godt
tilbage på jobbet.
Læs mere på pfa.dk/earlycare
eller ring til PFA på 70 12 50 00
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ANBEFALEDE LEVERANDØRER
BMS - BEDST I HØJDEN
- BILLIGST I LÆNGDEN

SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Rosendahls Mediaservice:
Jette Sterndorff-Jessen
Troldholm 8 · 9400 Nørresundby
Tlf: +45 70 137 138
mail@bms.dk · www.bms.dk

Tlf. +45 7610 1147
jsj@rosendahls.dk
www.rosendahls-mediaservice.dk

AFDELINGSMØDE LOLLAND FALSTER
Lørdag den 11. september 2021 kl. 10.00 på The
Cottage Skansevej 19, 4880 Nysted.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
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 4. september 2021.
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AFDELINGSMØDE NORDJYLLANDS AFD.
Lørdag den 25. september 2021 på Biersted Kro
Borgergade 5 Biersted 9440 Aabybro
Tidsplan:
Kl. 9.30 Kaffe og Rundstykker
Kl. 10.00	Afdelingsmøde med dagsorden ifølge
vedtægterne.
Kl. 12.00 Frokost

Formand for foreningen, Kim Bøje Madsen, deltager i
afdelingsmødet.

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

Efter afdelingsmødet er der frokost (gratis). Tilmelding
til afdelingsformanden nødvendig af hensyn til froko
sten senest 4. september 2021.

Tilmelding senest den 15. september 2021 til Jens
Melgaard, mobil 23389902 eller melgaard@waoomail.
dk

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

Til afdelingsmødet følger vi gældende vejledninger
vedr. Corona.
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P.b.v
Jens Melgaard
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MÆRKEDAGE

HOVEDKONTORET

NORDJYLLAND
60 04.10. Steen Nielsen, Havremarken 48, 9690 Fjerritslev
60 12.11. Henrik Michael Pedersen, Kildevangen 11 Kaas, 9490 Pandrup
70 22.09. Christian Toft Nielsen, Hvedemarken 14, 9670 Løgstør
80 20.10. Ejnar Aage Nielsen, Ådalen 21, 9700 Brønderslev
85 02.10. Bent Feder Jensen, Stærevej 2, 9270 Klarup

DANSK FORMANDS FORENING

MIDT-VEST
50 02.09. Jon Haxholm, Vesterdamsvænget 140, Lind, 7400 Herning
60 27.09. Michael Andreasen, Stentofterne 229, 7600 Struer
70 25.09. Kristian F. Boller, Møllestien 2, 7850 Stoholm Jyll
70 04.11. Søren Laursen, Jelsvej 4, 8600 Silkeborg

05.09. Flemming Gert Johansen, Nyborgvej 21, 5853 Ørbæk
06.09. Egon Johansen, Høllevang 99, 6520 Toftlund
07.11. Erik Birger Rasmussen, Majdal 26, 2770 Kastrup
08.11. Michael Poulsen, Nyvangen 5, 8700 Horsens
17.08. Freddy Otto Pedersen, Gråbrødrevej 17, 6270 Tønder
25.08. Kurt Kristensen, Bjergevej 10, 7280 Sønder Felding
17.09. Mogens Arne Lyng, Skibhusvej 68, 02 0212, 5000 Odense C
19.11. Flemming Elkjær Rahlff, Bellisvej 12, 5400 Bogense
30.08. Erik Nørmark Lund, Middelfartvej 249, 5464 Brenderup Fyn

SJÆLLAND
50 04.09. Michael Andersen, Hundestedgårdsvej 14, 3390 Hundested
60 09.09. Johnny Villadsen, Solbakkevej 6, 4700 Næstved
60 29.09. Sten Gordon Larsen, Stærgårdsparken 82, 4550 Asnæs
60 30.09. Henrik Malmros, Ellebjergvej 26, 2.th., 2450 København SV
70 09.11. Christian Lund, Kilevangen 5, 4622 Havdrup
75 12.09. Eggert B Christensen, Kornvænget 13, 4673 Rødvig Stevns
75 13.09. Bjarne Odgaard Jakobsen, Sallingvej 61, 1.tv., 2720 Vanløse
75 24.09. Bjarne Henrichsen, Pakhusstræde 4, st.th., 4300 Holbæk
75 12.10. Olaf Peter Stark, Harløsevej 164, 3400 Hillerød
80 01.08. Bent Brun Larsen, Provstevænget 4, 4330 Hvalsø
LOLLAND-FALSTER
60 16.08. Niels Tom Hansen, Alslevvej 13, 4850 Stubbekøbing
80 04.08. Erik Folmer Madsen, Havrevænget 14, 4681 Herfølge
95 02.07. Poul Erik Krøll, Lindevænget 50, 1.th., 4800 Nykøbing F

TEMA I NÆSTE UDGAVE

DFF har til blad nr. 3-2021 valgt temaet: Sikkerhed

Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33 95 03 95

LOKALAFDELINGER

ØSTJYLLAND
80 21.11. Ejner Grønhøj, Slåenvænget 9, 8660 Skanderborg
85 01.10. Bent Andersen, Ellebrinken 18 C, 8520 Lystrup
95 18.10. Ejvind Thomsen Dalskov, Digtervænget 8 F, 9550 Mariager

SYD
60
60
70
50
70
80
80
80
85

Solrød Center 57, 1. th. • 2680 Solrød Strand • Tlf. 32 96 56 22
Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk
Telefontid: M
 andag-torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00

NORDJYLLAND

AFDELING ØSTJYLLAND

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

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

MIDT-VEST

AFDELING SYD

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

Formand: Palle Brodersen
Thitjensensvej 32, 7182 Bredsten
Tlf. 50 51 61 55
afd.syd@danskformand.dk

AFDELING SJÆLLAND

LOLLAND-FALSTER

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

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

			
Henrik Malmros
12.04.2021
Tonny Schmidt Nielsen
17.05.2021
Martin Bramsen
31.05.2021

DØDSFALD

			
Karl Erik Greth
20.02.2021
Ebbe Vinther Christensen
17.03.2021
Preben Ejgil Madsen
01.05.2021

Afdeling
Sjælland
Syd
Syd

Afdeling
Nordjylland
Sjælland
Syd

& Transport

Vi sætter fokus på disse meget aktuelle emne for vores medlemmer. Vi vil se på mulighederne for at optimere sikkerheden samt
lave indlæg om transport. Herunder vil vi prøve, at give et indblik i den viden vi har, og hvad vi kan gøre bedre. Vi vil lave nogle
interviews med aktører indenfor branchen.
Kontakt Rosendahls Mediaservice, konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147.
Deadline er den 31. august 2021.

DANSK FORMANDS FORENING | JUNI 2021

35

FORMANDSB L A D E T

DEN DIREKTE VEJ
TIL DIN MÅLGRUPPE

2

Formandsbladet
er medlemsbladet
for Dansk Formands
Forenings medlemmer,
som er ansat i den
kommunale og private
sektor:

FAGBLA D FOR DANSK
FORMAN DS FORENI
NG • 114. ÅRGANG
• NR. 2 • MAJ 2021

MA

NR. 2•2
0

ST
ILL
IN

RE

IG

H ED

G & BÆ
BYGMA GØR DET
LETTERE AT VÆRE BÆREDYGTIG

BRUGTE RUDER
FÅR NYT LIV

GT

OM

4
10

GR ØN

BYGGERI, VEJ, ANLÆG,
GRØNNE OMRÅDER
OG VEDLIGEHOLD.
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GSV SKRUER OP
FOR STRØMMEN
VEJLEDNING OM
CIRKULÆR ØKONOMI

13
18

Artiklerne afspejler formændenes og
driftsledernes dagligdag, og forsøger
at være på pletten, når der sker noget
nyt i branchen.
Der bringes aktuelle reportager fra
hele Danmark – lige fra store byggerier,
kloaksituationen, spændene messer med
maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen m.m.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT
ROSENDAHLS MEDIASERVICE:
konsulent Jette Sterndorﬀ-Jessen
jsj@rosendahls.dk · tlf. +45 7610 1147

Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N
mediaservice@rosendahls.dk
www.rosendahls-mediaservice.dk

Magasinpost SMP
ID-nr. 46411

FÅ DIN ANNONCE MED I

