DANSK FORMANDS FORENING

D FF
- en moderne fagforening
med en lang historie

DFF – en moderne fagforening med en lang historie
Dansk Formands Forening (DFF) blev grundlagt den
24. september 1899 og er en politisk uafhængig fagforening med hovedkontor i København.

I DFF hylder vi en positiv og uformel tone, ingen henvender sig forgæves på kontoret eller til de lokale afdelingsformænd

I kraft af en flad organisation med 9 lokale afdelinger
spredt ud over hele landet, er vi altid tæt på medlemmerne. Vores afdelingsformænd er erfarne ledere, der frivilligt
yder en indsats for deres kolleger, og de er valgt af medlemmerne.

Kort til beslutningerne
Når vi i vores vision siger, at vi ønsker at være en handlekraftig organisation med fokus på medlemmerne, så mener vi det. På vores årlige landsrådsmøde kan vi beslutte
nye vedtægter, således at uhensigtsmæssige regler og
love hurtigt kan ændres.
Vi ønsker at være en dynamisk og fleksibel fagforening.
Vi ønsker at yde den bedst mulige service over for vores
medlemmer, og hvis der er sager, spørgsmål eller problemer, der trænger til ekstra opmærksomhed, er vi aldrig
længere væk end mobiltelefonen i lommen eller en mail.

DFF har overenskomst med Dansk Byggeri, Asfaltindustriens arbejdsgivere, Dansk Industri, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. DFF er medlem af hovedorganisationen FR (Fællesesrepræsentationen), af KTO
(Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte)
samt OAO (Offentlige ansattes organisationer).
På hovedkontoret kan medlemmerne trygt henvende sig
til landsformanden Kim Bøje Madsen, der har været vicelandsformand og landsformand i op mod 20 år. Eller til foreningens kasserer, Winnie Hansen, der har 25 års erfaring i
Dansk Formands Forening.

”DFF er og vedbliver at være den
fortrukne faglige organisation i
handlekraftig udvikling, der med
medlemmerne i centrum yder den bedste
service i høj faglig kompetence.”
Landsformand
Kim Bøje Madsen

Sådan lyder vores vision, som vi forsøger
at leve op til hver dag
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Kasserer
Winnie Hansen
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Vores medlemmer er erfarne fagfolk i brancher, der hele tiden undergår store forandringer. Derfor er ny viden og kontinuerlig uddannelse vigtige parametre for medlemmerne af Dansk Formands
Forening.
Et af vores fornemmeste fokusområde er således også afvikling
af kurser for såvel offentligt som privat ansatte medlemmer. Vi har
holdt vores kommunale kursus i 30 år, og altid med solid interesse,
ligesom vi tilbyder deltagelse i netværk igennem lokalafdelingerne.
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Formandsbladet er en institution i Dansk Formands Forening. Bladet udsendes seks gange om året til samtlige medlemmer, organisationer, kommuner og samarbejdspartnere, som herigennem får
et levende indblik i, hvad der rører sig i formandens verden.
Hjemmesiden www.danskformand.dk er vores nyeste kommunikationsmiddel i forhold til medlemmerne. Her kan de følge med i
spændende nyheder og søge oplysninger om relevante forhold.
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En bred vifte af ledere

Hovedkontoret

Medlemmerne af Dansk Formands Forening arbejder som ledere i mange brancher. Vi organiserer
bl.a.:

Dansk Formands Forening
Prags Boulevard 45 • 2300 København S.
Tlf. 32 96 56 22 • Giro: 8 00 24 44
dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk

•F
 ormænd inden for bygge og anlæg
• Byggeledere
• Entrepriseledere
• Vejinspektører
• Asfaltformænd
• Gartnerformænd
•T
 eam- og holdledere i kommunerne
•P
 rojektledere i kommuner
•A
 ssistenter og mestre
• Konduktører
•D
 riftschefer driftsledere
og assistenter i forsyningerne

Åbningstider
Man.-tors.:
Fre.: 		

9.00-15.00
9.00-12.00

1
5
2

3
Telefonnumre i Afdelingerne
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Nordjylland..........................
Østjylland.............................
Midt – Vest...........................
Syd........................................
Bornholm.............................
Vestjylland...........................
Lolland – Falster..................
København..........................
Syd- og Vestsjælland.........

50 51 61 51
50 51 61 52
50 51 61 53
50 51 61 55
50 51 61 56
50 51 61 57
50 51 61 50
50 51 61 60
50 51 61 61
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Bistand og rådgivning
Hos Dansk Formands Forening har vi et tæt forhold til mange af vores medlemmer. Vi kender dem, og vi lytter til dem.
Vi ved, hvad der rører sig ude på arbejdspladserne.
Derfor er det også vigtigt for os, at vi altid er i stand til at give
dem den bedst mulige opbakning og støtte, når de har brug
for det.
Vi tilbyder:
• Rådgivning ved løn- og kontraktforhandlinger
• Juridisk hjælp vedr. ansættelsesforhold
• Samarbejde med førende advokater og jurister
• Uddannelsestilbud
• Arbejdsløshedsforsikring
• Formandsbladet, website og nyhedsbreve
• Diverse tilbud og rabatter
• Lokale netværk og arrangementer med fagligt
og socialt indhold
Og så er vi fleksible og indretter gerne vores kursusvirksomhed
efter medlemmernes oplevelser på arbejdspladserne.

for arkils kunder er
kvaliteten afgørende

...DERFOR LEVERER VI ET ORDENTLIGT STYKKE ARBEJDE
Som entreprenør leverer vi løsninger, der skal holde i generationer. Derfor skal Arkils kunder
kunne regne med, at vi holder, hvad vi lover, og altid leverer et ordentligt og færdigt stykke
arbejde. Det gælder også, når vi laver infrastruktur.

Arkil_annonce_187x127.indd 1
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Landsformanden kom selv
Da tre holdledere i Hedensted Kommune ville skifte fra
3F til Dansk Formands Forening, var det landsformand
Kim Bøje Madsen, der selv førte forhandlingerne med
de tre.

Aage Rørby har efter mødet med Kim Bøje Madsen sendt
sin indmeldelsesbegæring til DFF. – Jeg glæder mig især
til, at tillidsmanden nu ikke skal blande sig i mine lønforhold, siger han.

- Og jeg har indtryk af, at mine medarbejdere var lidt overrasket over, at det var landsformanden, der kom og ikke en
lokal afdelingsformand, smiler driftschef på kommunens
materielgård, Ole Klidbo Madsen.
- Men det er typisk Kim og Dansk Formands Forening. Vi
drikker kaffe af papkrus og bruger et stykke køkkenrulle
som tallerken. der er ikke noget fornemt over det, og man
kan tydeligt mærke, at Kim selv har en fortid som entreprenør og betonformand. Vi taler det samme sprog, understreger Ole Klidbo Madsen, der er aktiv deltager, når
DFF indkalder til kommunalkursus, og som brugte landsformanden som sparringspartner, da han blev forfremmet
fra driftsleder til driftschef.

Imponeret over DFF
- Jeg havde godt nok ikke forestillet mig, at der ville komme en repræsentant fra Dansk Formands Forening, da jeg
valgte at skifte fra 3F til DFF. Og jeg havde da slet ikke ventet, at det var landsformand Kim Bøje Madsen, siger holdleder hos Hedensted Kommune, Per Holm.
- Jeg har været vant til at betale et højt kontingent uden
at få ret meget service, så jeg er meget imponeret over
Dansk Formands Forening. Det var tydeligt, at landsformanden selv har en fortid som formand. Desuden kunne
vi ikke undgå at mærke, hvor meget han brænder for fagforeningen, og hvor meget han ved. Vi fik svar på alle de
spørgsmål, vi havde.

ENNEAGRAM foredrag
og kurser skaber bedre
samarbejde,
arbejdsglæde
og trivsel
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www.michaelgroser.dk
mg@michaelgroser.dk
Tel. 70 233 244

Vi løser opgaver indenfor:
•
•
•
•
•

Asfaltarmering
Jordarmering
Eurosionssikring
Støttemure
Permeable befæstelser
Byggros A/S
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•
•
•

Tlf.: 59 48 90 00

Grønne tage
Græsarmering
Drænsystemer

www.byggros.com

Dansk Byggeri,
Kursus & Udvikling
- og Dansk Formandsforening har et samarbejde,
hvor medlemmerne af formandsforeningen har mulighed for at deltage i kurserne på samme fordelagtige vilkår som Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.
Kurserne indeholder den nyeste viden om de kompetencer, man som leder skal besidde inden for ledelse og styring af entrepriser i bygge- og anlægsbranchen.

Bedst sikret
i den rigtige fagforening
- Da jeg i sin tid begyndte som byggeleder, snakkede jeg med
nogle ældre kolleger i virksomheden om, hvad jeg skulle. De rådede mig til at søge optagelse i Dansk Formands Forening, og
det har jeg ikke fortrudt et sekund. Hvis man får brug for hjælp
og opbakning, er man bedst sikret, når man står i den rigtige
fagforening. Casper Wigh er i dag beregner og entrepriseleder
i Murerfirmaet Henriksen & Madsen A/S i Løgstør og har flere
gange haft brug for hjælp af DFF.
- Jeg snakkede med landsformand Kim Bøje Madsen, da jeg
skiftede arbejdsplads og havde lidt problemer med at få optjente feriepenge udbetalt. Med Kims hjælp fik jeg de penge,
jeg havde krav på. Jeg bad også Kim om at kigge min ny kontrakt igennem, og jeg har kun oplevet en super god, effektiv og
hurtig service hos Dansk Formands Forening.

Deltagerne på kurserne undervises af konsulenter
med stor erfaring indenfor vores område og kender udfordringerne, og derfor er undervisningen
målrettet og skræddersyet til bygge- og anlægsbranchens behov. Desuden får du en unik mulighed for at sparre med ligesindede, hvilket ofte leder til godt samarbejde og fremtidige netværk i
branchen.
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ISO 9002

Landsdækkende
udlejning
Aalborg

Holbæk

Aarhus

Kalundborg

Aarhus Havn

Karlslunde

Bårse

Nordhavn

Farum

Odense

Fredericia

Roskilde

Frederikssund

Sakskøbing

Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger eller ring til os og få et tilbud
på din lejeløsning.

Greve

Slagelse

Herning

Sønderborg

Kvalitet og miljø

Hillerød

Viborg

Maskiner til store og små projekter

Hvad enten der skal vedligeholdes en golfbane, anlægges en ny motorvej eller
bygges et højhus, så har vi maskinerne og materiellet. LOXAM har alt i anlægsog byggemaskiner, liftmateriel og mandskabsskure.

Den gode dialog

Som ISO 9001 og 14001 certifeceret virksomhed, er vi en stærk samarbejdspartner. Vores certificering er din garanti for høj kvalitet.
Loxam A/S • Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk
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Attraktive forsikringer
Dansk Formands Forening har indgået aftale med Tjenestemændenes Forsikring, som giver adgang til attraktive
forsikringer lige fra villa og indbo til bil og hund. Flere af
forsikringerne er helt uden selvrisiko.
Tjenestemændenes Forsikring
- er en smule anderledes end andre forsikringsselskaber.
Vores kunder skal være medlem af en af de faglige organisationer, vi har en aftale med.
Vi tilbyder bl.a.:
•H
 urtig sagsbehandling, hvor meget klares
over telefonen.
• Ingen selvrisiko på flere forsikringer.
• Mulighed for at invitere dine voksne børn med
ind i Tjenestemændenes Forsikring.
Tjenestemændenes Forsikring er også speciel på en anden måde. Det er nemlig en såkaldt forsikringstillidsmand,
der ordner forsikringssagerne. Det er en kollega, som har
fået en uddannelse i forsikring og har et fritidsjob i Tjenestemændenes Forsikring. Det giver en god og personlig
service.

Landsdækkende og lokal:
Bredskiftevej 24
8210 Århus V
Tlf. 8624 4500

Ejby Industrivej 122
2600 Glostrup
Tlf. 4484 4600

info@paschal.dk

www.paschal.dk

Forbrugsforeningen
Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening
Forbrugsforeningen har nu 270.000 kortholdere fordelt på
195.000 medlemsfamilier - dette gør os til Danmarks største
indenlandske betalingskort i de tilknyttede forretninger,
næst efter dankortet.
Dansk Formands Forenings medlemmer kan blive optaget i Forbrugsforningen, hvor der ydes store rabatter i
mange forskellige forretninger over
hele landet.

Forskalling
Understøtning
Elementstøtter
Beregninger
Interimslukninger
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Kontante tilbud:

Akademikernes
Dansk Formands Forening tilbyder en række helt kontante fordele, bl.a. medlemskab af en af Danmarks
bedste A-kasser samt forsikring på meget attraktive
vilkår.
Akademikernes – ambitiøs a-kasse
Akademikernes er en fagligt afgrænset a-kasse, der optager medlemmer af Dansk Formands Forening.
Vi sætter en ære i at guide vores ledige medlemmer gennem regeljunglen, for ingen tvivl om at den danske dagpengelovgivning er omfattende og kompliceret.
Samtidig er vi meget bevidste om, hvad vores ledige medlemmer ønsker sig allermest: Et job. Derfor er vores fokus
på beskæftigelse. Det går ud over medlemmerne, som
presses tættere på et job.
Som specialister i netop dit arbejdsmarkede er det vores
ambition at give kvalificeret medspil til vores ledige medlemmer, så de bliver bedre i stand til at finde et job.
Akademikernes har også ansat deciderede jobdetektiver,
som holder øje med ledige stillinger og præsenterer dem
for medlemmerne.

AT LAVE ET ORDENTLIGT
STYKKE ASFALTARBEJDE
ER EN SELVFØLGE HOS OS

Vi er Danmarks billigste a-kasse for dig og næstbilligst
blandt samtlige a-kasser. Det har vi blandt andet opnået
ved hjælp af avancerede IT-løsninger og en stram styring
af virksomhedens økonomi.
Akademikernes.dk
Det skal være let at være medlem af Akademikernes. Derfor har vi sørget for, at en stor del af kontakten kan klares
over nettet via en selvbetjeningsportal. Her har vi samlet
en lang række funktioner.
Medlemmerne kan bl.a. taste dagpengekort, søge om ferie-dagpenge og meget andet – 24 timer i døgnet.

Vi bestræber os hele tiden på, at
vore produkter og løsninger er af
højeste kvalitet til gavn for mennesker og miljø. At lave et ordentligt stykke asfaltarbejde uanset
størrelse er en selvfølge hos os,
det har vi gjort siden 1939.

kvalitet hele vejen

pankas.dk

HAR DIN MATERIELUDLEJER OGSÅ FOKUS PÅ

SIKKERHED OG KVALITET?
G.S.V. Materieludlejning tilbyder landsdækkende udlejning, og vi har et bredt sortiment,
som kan lejes både med eller uden fører.
Som den første i branchen er GSV blevet
DRA certificeret, hvilket betyder, at vi har stor
København
+45 43 99 72 74

Næstved
+45 55 75 15 45

Odense
+45 66 17 66 89

Kolding
+45 75 54 39 89

fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
Dette er din sikkerhed for færre driftstop,
miljøvenlige løsninger og øget sikkerheden for dine medarbejdere.
Ring til os og få et tilbud i dag!

Esbjerg
+45 75 80 30 80

Horsens
+45 75 13 85 85

www.gsv.dk

Århus
+45 86 28 85 85

Skurafdeling
Fyn/Jylland
+45 64 47 11 71
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Samarbejde med PFA Pension
Dansk Formands Forening pensionssamarbejde med
PFA tager udgangspunkt i medlemmernes behov og
ansættelsesforhold.
PFA er kundeejet og Danmarks største kommercielle pensionsselskab. PFA’s ejerskabs struktur betyder, at der skabes mest mulig værdi til kunderne, og der er et stærkt fokus på forretningsansvar.
Alle medlemmer af Dansk Formands Forening har mulighed for at få en pensionsordning og en række forsikringer
via samarbejdet med PFA.
Dansk Formands Forening og PFA har sammensat tilbuddene, så de kan tilpasses dine behov.
PFA Plus – en komplet ordning
PFA Plus er en komplet ordning, som du selv kan tilpasse.
Den giver dig mulighed for at sikre nutiden og spare op til
fremtiden.
Med PFA har du mulighed for at få et godt afkast og for at
være dækket af en række forsikringer. Det er kort sagt et
godt udgangspunkt for, at din pensionsordning kommer til
at passe præcist til dit liv og dine behov.

Forsikringerne betyder, at du har mulighed for at sikre dig
hurtig og effektiv behandling, hvis du bliver syg eller får en
mindre skade. Din opsparing giver dig mulighed for at få
den levestandard, du ønsker, når du går på pension.

Nyhed:

PFA Helbredssikring - din og familiens vej til hurtig
behandling
Dansk Formands Forening vil gerne sikre, at du hurtigt kan
få behandling, hvis du kommer til skade eller bliver syg. Du
har mulighed for at få PFA Helbredssikring, som sikrer dig
hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos
en speciallæge. Den kan også hjælpe dig med alt fra kiropraktor, psykolog, operation og genoptræning.
Som medlem af Dansk Formands Forening gælder tilbuddet ikke kun dig, men også din evt. ægtefælle eller samlever.

mobilkraner og
lastbillifte
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Få overblik
over din pension

På minpension.pfa.dk har du adgang til alle informationer og detaljer omkring din pension 24 timer i døgnet,
eller book en rådgivningssamtale på telefon 39 17 68 17.
Du kan læse meget mere om dine medlemsfordele fra
PFA på danskformand.dk

Colas Danmark A/S
– din lokale asfaltvirksomhed
Tlf. 45 98 98 98 – www.colas.dk

05/07/13 10.13

Et stærkt fundament starter
med uddannelse
AMU-Vest tilbyder hele BETON-pakken, med kurser i
forskalling, armering og udstøbning.
Kurserne er kompetence- og certifikatgivende til byggeog anlægsbranchen.
Kontakt os for oplysninger om kurser og starttidspunkter.

6740inhouse.dk

Colas-90x127mm-02.indd 1

Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø · Tlf. +45 79 14 03 22
inst@amu-vest.dk · www.amu-vest.dk
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Vi er der, når du
har brug for det
Det forpligter at være byggeriets foretrukne leverandør. Derfor arbejder
vi hver dag benhårdt på at give vores håndværker- og erhvervskunder
ekstra fordele ved at handle i STARK. Kort sagt er det vores ambition at
forbedre din forretning igennem en nemmere og mere effektiv hverdag.

Øget tilgængelighed hele ugen
Personlig betjening*

Online adgang

Åbningstider på
hverdage

Telefontider på
hverdage

ByggePartner
online service

STARK Express
mobilshop

6.30 - 17.00

6.30 - 21.00
Efter 17.00: Ring 82 52 10 10

Døgnåbent 24-7

Døgnåbent 24-7

*Enkelte forretninger åbner kl. 7.00, andre lukker først kl. 18.00. Se lokale åbningstider på STARK.dk/forretning

