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affaldshåndtering på 
arbejdspladsen.

AFFALDSHÅNDTERING
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LEDER
SÅ ER MEDLEMSKAB AF FTF 
EN REALITET

Dansk Formands Forening har nu fået en endelig 
tilkendegivelse på, at vi er optaget i FTF.

FTF er hovedorganisationen for 70 faglige organisationer og er 
talerør for 450.000 både offentlige og privat ansatte, som ar-
bejder for at skabe velfærd og vækst i samfundet. Vi er glade 
for optagelsen og glæder os til det fremtidige samarbejde.

Dansk Formands Forening har nu afsluttet årsmøderne. Der 
har været rimelig opbakning rundt i afdelingerne dog med vis-
se forskelligheder, hvilket er udmærket. Der har været en god 
debat om foreningens fremtid, og det bliver selvfølgelig spæn-
dende, hvordan fremtiden kommer til at tegne sig. Vi kan kon-
statere, at der er stor interesse for samarbejde fra flere sider i 
de kredse, vi færdes i for tiden.

Dansk Formands Forening udsendte statistikkortene i februar 
måned. Det var noget nedslående at se det antal medlemmer, 
der besvarede vores henvendelse. Det er vi meget uforståen-
de overfor, da det er meget enkelt og forholdsvis hurtigt at ud-
fylde det skema, der skulle returneres. Resultatet af statistikken 

kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Formands Forening 
via vores mail.: dff@danskformand.dk

Mange medlemmer har skiftet email-adresse. Vi skal derfor 
igen venligst henstille, at man husker at meddele det til os. 
Vedrørende OK 17, så har Dansk Formands Forening nu indgå-
et ny overenskomst med Dansk Byggeri. Et af hovedelemen-
terne er, at PFA nu er hovedleverandør af en pensionsordning 
til medlemmerne, også på det private område. Noget andet 
er, at aftalen nu er gjort tidsubestemt, dvs. at aftalen kan opsi-
ges af begge parter med seks måneders varsel. Dette ses som 
en styrkelse af handlefrihed for begge parter.

Vores ledighed er steget en lille smule, således at der nu er re-
gistreret 10 medlemmer som værende ledige. Bemærk endvi-
dere, at der er trådt en del nye regler i kraft på grund af den 
nye reform i A-kassen, og der kommer flere nyheder gælden-
de fra den 1. juli. Ændringerne vil man kunne finde på A-kas-
sens hjemmeside. 
 
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.
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Landsformanden bød velkommen, der 
var afbud fra Aksel Nielsen på grund af 
sygdom.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var in-
gen kommentarer, dagsorden blev god-
kendt.

Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til referatet, 
fra mødet den 10. december 2016. Refe-
ratet blev godkendt og underskrevet.

Faglige forhold
Kim orienterede om et kommende 
spændende projekt i Høje Taastrup, 
hvor verdens største vandland skal byg-
ges. En anden spændende nyhed er, at 
Phil & Søn genopstår.

Vi har 3 sager der kører i Ankestyrelsen 
sammen med juristerne i MMF. Kim ori-
enterede om en konkurssag fra Aalborg. 

Sagen i Aarhus Kommune fortsætter, og 
medlemmerne har valgt ny tillidsmand. 
Sagen ser stadig ud til at eskalere med 
pressen som bisidder. Kim har haft et 
møde med nogle ledere for at få mere 

klarhed over, hvad der sker. Sagen drejer 
sig bl.a. om beskyldninger om køb af ar-
bejdstøj, sponsorater, og snyd med fak-
turer og mængder m.m. Man afventer 
nu en revisionsrapport.

Kim skal til årsmøde på Bornholm, og 
mødes i den forbindelse med formæn-
dene for at besvare en del spørgsmål 
om overarbejde og rådighedsvagter.

Årsmøderne er i gang. Kim har været på 
Lolland-Falster til årsmøde samt den nye 
Afdeling Sjælland, som København og 
Syd- og Vestsjællands afdelinger kom til 
at hedde. Keld Dahl var på valg og blev 
genvalgt for resten af perioden på tre år.

Vi fortsætter vores hvervekampagne i 
2017, hvis man skaffer et nyt medlem. Vi 
har fået nogle nye medlemmer i januar 
og februar, men ingen af disse er dog 
blevet hvervet af nuværende medlem-
mer.

Kampagnen fungerer sådan, at både det 
gamle og det nye medlem får et kvartals 
kontingent eftergivet, men først når det 
nye medlem har betalt første gang, efter 
sin indmeldelse i Dansk Formands For-
ening.

Vinderen af kampagnen i 2016, som var 
et gavekort til et weekend ophold efter 
eget valg, blev Erik Birger Rasmussen fra 
Tommerup på Fyn.

ORGANISATORISKE FORHOLD

Overenskomster
Vi skal nu i gang med overenskomsten 
med Dansk Byggeri. Vi håber på en kon-
struktiv forhandling, således vi kan blive 

ved med at opretholde vores overens-
komst med de private arbejdsgivere.

Kim har været til det første formandsmø-
de i FTF og fik hilst på en del nye ansig-
ter. Der var et spændende indlæg af tid-
ligere beskæftigelsesminister Jørn 
Neergaard Larsen. Han var meget inde 
på vigtigheden af, at alle har en pen-
sionsordning, herunder også de selv-
stændige.

Bente Sorgenfrei havde et indlæg om 
grænsestridighederne i de forskellige 
forbund.

Kim har været til to møder hos IDA i valg-
gruppe C til bestyrelsen i PFA, hvor han 
gav et referat fra. 

Samarbejdet i regionerne. 
Syd- og Vestsjælland afdeling er nu lagt 
sammen med Københavns Afdeling og 
den ny, store afdeling hedder nu Afde-
ling Sjælland.

FR
Der var møde i FR den 9. december 2016 
hos MMF, hvor Kim gav et kort referat fra 
mødet. Der blev debatteret en del om, 
hvordan vi tackler behandling og opbe-
varing af personoplysninger. Der træder 
en ny forordning i kraft den 25. maj 2018. 
Næste møde er aftalt til den 29. marts 
hos TDC Lederforening.

A-kassen
Vores arbejdsløshed er på syv medlem-
mer. Det svarer til ca. 1 pct. Kim har net-
op været til møde med A-kassen og fik 
her præsenteret den nye dagpengere-
form, hvor noget er trådt i kraft den 1. ja-
nuar 2017, mens resten formentlig træ-

Beslutnings referat fra bestyrelsesmødet           
fredag den 17. februar 2017
på Hovedkontoret Eliasgade 10, København S

Nyt!
FRA FORENINGEN

Dagsorden:

1.  Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Faglige forhold.

3. Organisatoriske forhold

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold

6. Eventuelt
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der i kraft den 1. juli i år. Materialet er vedlagt til bestyrelsen 
og bliver vist til årsmøderne.

Vi har fået de nye satser fra A-kassen. Der er kommet en stig-
ning på 18 kr. til arbejdsløshedsforsikringen og 21 kr. i kvarta-
let til efterløn. ATP er steget med 3 kr. Der er ingen stigning i 
administrationsbidraget. I alt en stigning på kr. 42 i kvartalet.

Budget
Budgettet for januar måned 2017 blev fremlagt og gennem-
gået. 

Årsregnskabet for 2016 blev fremlagt og gennemgået i UD-
KAST. 

DRIFTSFORHOLD

Formandsbladet
Næste blad, nr. 1 er på vej ud til medlemmerne nu, og det er 
med temaet kraner, lifte og byggehejs. 

Til blad nr. 2 2017 har vi temaet Affaldshåndtering og gen-
brug, herunder nedbrydning og knusning, og til blad nr. 3 har 
vi Grønne områder og Maskiner i forbindelse med HL 17. Dis-
se emner er vi godt i gang med.

ØVRIGE FORHOLD

Hjemmesiden
Lars administrerer hjemmesiden, og sætter løbende de ting 
ind der fremsendes. 

Emner til kommende møder /kurser
Deltagelse ved Have og Landskabsmessen den 30. august, 
31. august og 1. september 2017.

Kommunalt kursus i uge 41 oktober 2017.

Landsrådsmødet 2018
Landsrådsmøde bliver 27. oktober 2018.

Næste møder
Bestyrelsesmøde lørdag den 22. april 2017.
Bestyrelsesmøde lørdag den 24. juni 2017.
Efterårsmøde for afdelingsformænd den 23. september 2017 

Eventuelt
Vagn havde et spørgsmål om tilskud til de afdelinger, som har 
jubilæum.

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.

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

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

www.danpipe.dk

Tlf. 3288 4600
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I Formandsbladet nr. 6·2016 
bragte vi på side 6 en artikel 
med overskriften “DFFs fremtid 
kan ligge hos Konstruktør
foreningen”.

Heri er landsrådsfor mand Kim Bøje 
Madsen citeret for følgende:

Nogle medlemmer har spurgt, hvorfor vi 
ikke blot bliver en del af Ledernes Ho-
vedorganisation. Men det kommer al-
drig til at ske. Jeg har et tæt samarbejde 
med Dansk Byggeri, og herfra har jeg 
fået klar melding om, at Lederne aldrig 
kommer indenfor i Dansk Byggeri.

Fra både Ledernes Hovedorganisa-
tion og fra Dansk Byggeri er vi blevet 
gjort opmærksom på, at udtalelsen ikke 
er korrekt.

BERIGTIGELSE

 
 

”vi bygger bro  
mellem drøm og  

virkelighed” 
 
 

 
   - boardwalk 
     - sti & park 
     - terrasser 

     - broer 

      
 

NBC Marine 
 

           tlf. 49 17 00 72                             www.nbcmarine.dk                       info@nbcmarine.dk 

DECEMBER 2 016

F O R M A N D S B L A D E T
6

TEMA: UDDANNELSE & ARBEJDSMILJØ

F O R M A N D S B L A D E T
6

TEMA: UDDANNELSE & ARBEJDSMILJØ

F O R M A N D S B L A D E T
6

Landsrådet gav foreningens ledelse grønt lys for at melde DFF ind i FTF som første skridt mod et tættere samarbejde med konstruktørerne
AF NIELS HENRIKSEN

De seneste års medlemsnedgang, som de fleste danske fag-foreninger har været ramt af, kalder på handling fra Dansk Formands Forenings ledelse. Igennem længere tid har DFFs 
øverste ledelse med landsformand Kim Bøje Madsen i spid-sen afsøgt landkortet for at identificere en fagforening, som i sin struktur og med sin medlemsskare kan være en interessant 

samarbejdspartner for formændene. Flere foreninger har væ-ret i spil, og nu har der gennem længere tid været seriøs kon-takt mellem Konstruktørforeningen og Dansk Formands For-ening.
- Nogle medlemmer har spurgt, hvorfor vi ikke blot bliver en del af Ledernes Hovedorganisation. Men det kommer aldrig til 

at ske. Jeg har et tæt samarbejde med Dansk Byggeri og her-fra har jeg fået klar melding om, at Lederne aldrig kommer in-denfor i Dansk Byggeri, og da det er os, der har overenskom-sten på formandsområdet, kan et samarbejde med Lederne 
aldrig komme på tale, fastslog landsformand Kim Bøje Mad-sen, da Dansk Formands Forening holdt landsrådsmøde på Fjeldsted Skovkro på Fyn.

KonstruktørforeningenFremtiden var naturligt nok en del af landsformandens relativt 
korte beretning, og heri gjorde han bl.a. opmærksom på, at hvis DFF melder sig under fanerne hos Lederne, vil de man-ge privatansatte formænd således ikke have en overenskomst.- Nej, vi skal kigge andre steder hen, og sammen med vi-celandsformand, Lars Hansen, har jeg haft to positive møder med Konstruktørforeningens formand, Gert Johansen. For-eningen ligner i virkeligheden DFF utroligt meget i sin opbyg-ning med lokale afdelinger rundt om i landet, landsmøde og 

meget andet. Vi kunne endvidere på sigt måske flytte ind til 

DFFS FREMTID KAN LIGGE HOSKONSTRUKTØRFORENINGEN

36 46 04 04info@renexgruppen.dk

Se mere om vores ydelser på www.renexgruppen.dk

Spar tid, penge og besvær!Brug os til specialrengøring og opgaver, der kræver effektive arbejdsmænd
Vi rykker ud med kort varsel

• Byggepladsservices• Arbejdsmandsopgaver• Slutrengøring• Nedrivning
• Rejsegildearrangør

• Levering af hygiejneartikler• Kontorrengøring• Vinduespolering• Vandsugning og fugtskadeservice• Graffiti- og facaderens
Kontakt os for et godt bud

- Vi er nødt til at forsøge noget i den situation, vi står i, fastslog landsformand Kim Bøje Mad-sen i sin beretning på lands-rådsmødet på Fjeldsted Skov-kro på Fyn.

- Lederne har og har altid haft et godt 
og fortroligt samarbejde med Dansk 
Byggeri, der uden tvivl bakker op om 
Lederaftalen, understreger formand 
for Ledernes Hovedorganisation Svend 
Askær blandt andet.

- Dansk Byggeri er af den opfattelse, 
at vi og Ledernes Hovedorganisation har 
et fremragende og velfungerende sam-
arbejde. Det ønsker vi fortsat at have, og 
det er i den forbindelse en selvfølgelig-
hed, at Dansk Byggeri bakker op om Le-
deraftalen, siger direktør i Dansk Bygge-
ri Peter Stenholm.

Udtalelsen, gengivet i Formandsbla-
det, faldt på DFFs landsrådsmøde, hvor 
jeg blev spurgt, hvorfor DFF ikke indleder 
et samarbejde med Ledernes Hovedor-
ganisation. Jeg svarede, at DFF har et 
tæt samarbejde med Dansk Byggeri, og 
at det alene er os, der har Formandsover-
enskomsten med Dansk Byggeri. Derfor 
vil et samarbejde mellem DFF og Leder-

nes Hovedorganisation aldrig komme til 
at ske.

Dansk Formands Forening bekla-
ger formuleringen gengivet i bladet, 
og at citatet kunne misforstås. Dansk 
Formands Forening beklager også, at 
Dansk Byggeri uforskyldt er blevet ind-
draget i en årelang diskussion mellem 
Dansk Formands Forening og Ledernes 
Hovedorganisation.

Kim Bøje Madsen
Landsformand,
Ansvarshavende redaktør
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Afdeling Østjylland holdt sit møde på Memphis 
Mansion, og de spændende rammer trak 
medlemmer til

AF NIELS HENRIKSEN

Selv om Elvis Presley selvfølgelig ikke var fysisk til stede, så var 
den legendariske sanger i den grad nærværende, da Dansk 
Formands Forenings Afdeling Østjylland holdt årsmøde. Be-
styrelsen havde nemlig fået den fremragende idé at invitere til 
årsmøde på Memphis Mansion i Randers - en tro kopi af Elvis’ 
hjem, Graceland i Memphis Tennessee, hvor initiativtager Hen-
rik Knudsen morsomt og levende fortalte både om Elvis og 
stedets historie. Om hvordan det var lykkedes ham gennem 
årene at købe og indsamle de mange og for manges vedkom-
mende sjældne genstande, som Elvis enten har ejet, eller som 
har været en del af hans historie.

Historien om Elvis dør aldrig, og det var tydeligt at se på del-
tagerantallet, at bestyrelsens valg har endog særdeles popu-

lært. Mange havde fundet vej til årsmødet, som blev afsluttet 
med ægte amerikanerbuffet. En idé til inspiration til de øvrige 
lokale afdelinger i DFF.

Elvis og DFF dør aldrig
Og hvis det står til afdelingsformand Leo Kristoffersen, så dør 
Dansk Formands Forening heller aldrig. Det slog han fast i sin 
beretning på årsmødet.

- Så længe vi kan fastholde en aktiv bestyrelse, og så længe 
landsformand Kim Bøje Madsen og landsbestyrelsen kæmper 
for DFF, så mener jeg også, at vi skal kæmpe med. Det er jeg 
og bestyrelsen i Afdeling Østjylland i hvert fald klar til, fastslog 
Leo Kristoffersen, der i øvrigt kunne glæde sig over et lille plus 
på medlemskontoen.

- Vi må desværre konstatere, at vi stadig har et faldende 
medlemstal på landsplan, men i år har vi faktisk en lille stigning 
i Afdeling Østjylland, hvilket er yderst positivt. Ved årsmødet i 
2016 meddelte jeg, at vi havde 169 medlemmer, fordelt på 126 
aktive, 43 pensionister hvoraf to var æresmedlemmer. Det tal 
er steget til 171 medlemmer, fordelt på 129 aktive, 1 efterløn-
ner, og 41 pensionister, og desværre ingen æresmedlemmer 

ÅRSMØDE MED ELVIS 
PÅ SIDELINJEN

Historien om Elvis Presley dør aldrig, og mange af afdelings medlemmer ville sammen med deres ledsagere gerne høre den.
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Leo Kristoffersen blev også fejret for sit 25 års medlemskab af fagforeningen.

længere, idet både Svend Aage Wetche 
og Poul Kure er gået bort. Svend Aage 
Wetche havde været mangeårigt besty-
relsesmedlem i den tidligere Aarhus Af-
deling, heraf de sidste mere end end 30 
år som kasserer. Poul Kure havde været 
mangeårigt bestyrelsesmedlem i den 
tidligere Randers Afdeling, hvor han bla. 
var afdelingsformand igennem 12 år. 

Langt og sejt træk
- Det er da bestemt godt for udviklingen 
i DFF hvis det er en blivende tendens, at 
faldet i medlemmer for alvor er taget af i 
Østjylland, og forhåbentlig viser det sig 
også snart på landsplan, men det er sta-
dig et langt og sejt træk at få medlems-
tallet til at vokse. Vi kan snakke meget 
og længe om, hvorfor det er så umaner-
lig svært at få medlemstallet i DFF til at 
vokse, men vi må bare se i øjnene, at selv 
om vi lokalt prøver forskellige tiltag, og 
hovedafdelingen også bruger meget 
krudt på medlemshvervning på bla. 

Manden bag Memphis Mansion, Henrik Knudsen, fortalte morsomt og engageret om sin passion for 
Elvis og historien bag huset i Randers - som i øvrigt er meget større end Elvis’ hjem Graceland.
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Tlf. 6256 1667  I  Fax 6256 1607
Løkkeby Strandvej 10  I  DK-5900 Rudkøbing
www.special-maskiner.com

DÜCKER 
FRONTMONTERET 
ARMKLIPPER

messer mv., så ændrer det desværre ikke på, at der på lands-
plan af forskellige årsager stadig afgår flere medlemmer, end 
der kommer til, konstaterede Leo Kristoffersen, der ellers kun-
ne berette om et år uden de store, skelsættende begivenheder 
i afdelingen. Sammen med Midt-Vest Afdeling vil der senere i år 
blive indbudt til et større arrangement for hele regionen.

Blandt årets jubilarer var den tidligere afdelingsformand Hel-
ge Ø. Nielsen og den nuværende, Leo Kristoffersen, som beg-
ge blev hædret for 25 års medlemskab af Dansk Formands For-
ening.

Afdelingsformand Leo Kristoffersen kunne overrække gaver til tidligere 
afdelingsformand Helge Ø. Nielsen for hans 25 års medlemskab af DFF.

Afdelingsformand Leo Kristoffersen kunne glæde sig over et lille plus på 
medlemskontoen.

Mødets dirigent Frank Poulsen (th) og kasserer Ulrik Von Benzon lytter 
koncentreret.
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Formanden og bestyrelsen i 
Afdeling SYD understregede 
afdelingens fulde opbakning til 
Dansk Formands Forening

AF NIELS HENRIKSEN

Med en imponerende forsamling i ryg-
gen kunne formanden i Dansk Formands 
Forenings Afdeling SYD understrege af-
delingens fulde opbakning til deres fag-
forening.

- Vi er medlemmer af DFF fordi vi me-
ner, at det er her, vi har mulighed for den 
bedste opbakning, hvis vi en dag står 
med udfordringer på jobbet. For os er 
det ikke afgørende om vi er 850 med-
lemmer eller 1250, for os er det afgø-
rende at vi har en fagforening vi tror på, 
og er trygge ved, fastslog afdelingsfor-
mand Aksel Nielsen overfor den store 
forsamling på årsmødet på Jerne Kro i 
Esbjerg.

Sociale medier
- 2016 har på mange måder været en 
gentagelse af 2015 set med forenings-

EN FAGFORENING
VI TROR PÅ
OG SOM VI ER TRYGGE VED

Nedbrydning handler 
om mennesker
Selv den mindste rest af miljøfarlige stoffer kan 
få fatale konsekvenser for uskyldige mennesker.

Lad os stå sammen om en bedre fremtid.
Scan QR-koden og se hvordan i videoen.

www.kingo.biz

Erik Nielsen i midten hædres for 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening. Til venstre 
landsformand Kim Bøje Madsen og til højre afdelingsformand Aksel Nielsen.
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Imponerende opbakningen til årsmødet i Afdeling SYD.

Per Madsen i midten hædres for sit 40 års medlemskab af DFF.

brillerne på. Det gælde stort set alle for-
mer for foreninger, også DFF. Det ville 
derfor være nærliggende at sætte sig til 
at vente på, at der blev kaldt til ophørs-
udsalg. Jeg har sammen med bestyrel-
sen en anden tilgang til udfordringen. Vi 
har i bestyrelsen talt en del om at benyt-
te de sociale medier til at få kontakt til en 
bredere gruppe af ledere. Vi taler om to 
muligheder, et oplæg fra TV2. dk og et 
fra Facebook. Fælles for de to udbydere 
er, at prisen bliver omkring 30.000 kr., 
fortalte formanden, der tilføjede, at af-
delingen som noget nyt er begyndt at 
sende blomster til de medlemmer der 
fylder rundt - fra 40 år og opefter.
Aksel Nielsen fortalte yderligere, at be-
styrelsen vil arbejde på at lægge årsmø-
det 2018 på Fyn, således at de mange 
medlemmer her også vil finde det inte-
ressant at deltage i DFFs årsmøde i Af-
deling SYD.

- Vi er medlemmer 
af DFF fordi vi 

mener, at det er her, vi har 
mulighed for den bedste 
opbakning, hvis vi en dag 
står med udfordringer på 
jobbet.

Afdelingsformand 
Aksel Nielsen 
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Afdelingen inviterer til stor 
jubilæumsfest i september

AF NIELS HENRIKSEN

Som kollegerne i de øvrige afdelinger 
omtalte afdelingsformand i Nordjyl-
land, Jens Melgaard, også DFFs svig-
tende medlemstal, og selv om afdelin-
gen på lige fod med de fleste andre, har 
en samlet tilbagegang, så glædede han 
sig dog over, at tilbagegangen ser ud til 
at være bremset op en smule. Således 
er afgangen ikke så stor som sidste år, 
og rent faktisk er der kommet flere nye 
medlemmer til i 2016 i forhold til 2015.

- Jeg kan kun opfordre til, at vi alle 
husker at gøre en indsats for at få flere 
medlemmer med i fagforeningen. Vi må 
alle prøve at snakke med vores kolleger, 
når vi møder dem rundt om på bygge-
pladser og arbejdsplader, og opfordre 
dem til at melde sig ind. Der går mange 
rundt, som ikke kan tage sig sammen til 
at skifte til den fagforening, der kan tale 
deres sag, når de har brug for det, på-
pegede Jens Melgaard, der kunne op-
lyse, at Nordjyllands Afdeling har 222 
medlemmer.

Fødselsdagsfest
Hvis de kommer alle sammen til afdelin-
gens fødselsdagsfest den 2. september 
på Café Frederiksberg i Vejgaard, bliver 

der mere end almindelig trængsel. Af-
delingen fylder 75 år og er tidligt ude 
med den uofficielle invitation til festlig-
hederne. Den officielle jubilæumsdag 
er i øvrigt onsdag den 20. september.

Jens Melgård glædede sig over, at 
rigtigt mange medlemmer bakkede op 
om afdelingens besøg på byggeplad-
sen ved Region Nordjyllands nye super-
sygehus. Efter en fin orientering om det 
imponerende projekt, kørte formænde-
ne til Sejlflod Hotel, hvor der blev disket 
op med stegt flæsk og persillesovs.

Positiv opbakning
Den positive opbakning afspejlede sig 
også i valgene på årsmødet på Aars 
Hotel. Uden sværdslag blev Arne Bent-

NORDJYLLAND 
FYLDER 75 I ÅR

Jens Melgaard inviterer 
medlemmerne i Nord  -
 jyllands Afdeling til 75 
års jubilæumsfest den
2. september.
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sen valgt som suppleant, således at be-
styrelsen nu består af formand Jens 
Melgaard, næstformand Jan L. Madsen, 
kasserer Knud J. Kristensen, sekretær 
Simon Pedersen, bestyrelsesmedlem 

Karsten Kristensen og altså suppleant 
Arne Bentsen og Michael Åen.

Landsformand Kim Bøje Madsen, der 
er hjemmehørende i Nordjyllands Afde-
ling, konstaterede på årsmødet, at så 

længe Dansk Formands Forening har 
økonomien i orden, og så længe med-
lemmerne er tilfredse med deres fag-
forening, så har DFF også en beretti-
gelse.

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 kompetencer: 

ARKIL SØGER FORMÆND

VEJSERVICE

FUNDERING & 
VANDBYGNING

TRADITIONELLE 
ANLÆGSOPGAVER

MILJØTEKNIK

INFRASTRUKTUR- 
OPGAVER

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 eller 
oprette en jobagent, så modtager du en mail, når vi opslår et nyt job, der 
matcher dine kvalifikationer. 

Formændannonce_187x127.indd   7 05-04-2017   09:13:31

Nordjyllands Afdeling fejrede to jubilarer ved årsmødet. På billedet ses fra venstre afdelingsformand Jens Melgaard, 40 års jubilar Franch Lentz, 25 års jubilar 
Bent Erik Sindalsen og landsformand Kim Bøje Madsen.
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Til venstre bestyrelsesmedlemmerne Simon Pedersen og Jan L. Madsen.

Bent Feder Jensen i midten var årsmødets dirigent.



Telefon +45 7020 7050
www.tscherning.dk

RESPEKTERET GENNEM 40 ÅR

Foretrækker du specialister
med høj faglighed?

NEDRIVNING · MIL JØSANERING · JORD, KLOAK OG BETON · BYGGEPLADSSERVICE · MATERIELUDLEJNING

Tscherning udfører projekter med branchens 
højeste andel af egne ansatte, med fokus 
på sikkerhed, arbejdsmiljø og trivsel. 
Det tror vi bedst kan betale sig.
Hvad tror du? 

Hos Tscherning får du ikke tilfældige 
arme og ben. Med egenproduktion 
skaber vi værdi med sikkerhed 
for mennesker og miljø.

For både kunder og 
vores ansatte.

n  Byggemodning
n  Beton
n  Kloak og stormflodssikring
n  Miljøsanering og nedrivning

TSCH_266x365_RT.indd   1 15/02/2017   07.09
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J. JENSEN
SÆTTER
INNOVATIVE
SPOR
BÅDE NATIONALT OG 
INTERNATIONALT
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Danmarks største nedbrydnings virksomhed ønsker 
at være branchens innovative bannerførere

AF NIELS HENRIKSEN

Nedbrydningsbranchen har gennem de seneste årtier udviklet 
sig fra dengang, hvor den lokale entreprenør væltede en byg-
ning og smed brokker, træ, metal og alle de andre materialer 
fra nedbrydningen ned i et stort hul, som efterfølgende blev 
dækket pænt til. I dag er nedbrydning et fag, hvor det kræver 
både uddannelse og erfaring at håndtere farlige stoffer som 
bl.a. PCB, asbest og bly miljømæssigt korrekt, og hvor optimal 
håndtering af byggeaffaldet og processen gør forskellen på, 
om nedbryderen vinder opgaven eller ej.
- Derfor er uddannelse af medarbejderne samt nye og innova-
tive løsninger noget af det fundament, som J. Jensen er opført 
og udviklet på gennem 30 år, forklarer marketingschef Kim 
Østergaard, der selv har en årelang erfaring i branchen.

Værdier og visioner
- Vi agerer i en højt specialiseret branche, der er underlagt 
stramme regler, ikke mindst miljøregler, så det er helt afgøren-
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CMN V-trimmer
Slut med græstrimmer. Klar de mange pæle, 
autoværn, skilte mv. fra traktoren, ca. 80 
forhindringer i timen.

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 inter-
esseret i en demon-stration af maskinerne stiller vi gerne op.

de, at vores medarbejdere har de rigtige kompetencer til at 
løse opgaverne efter forskrifterne. Samtidig er det afgørende 
for os at holde fokus på vores værdier og visioner om at være 
pionerer, at gå forrest, at vise vejen og gøre det “umulige” mu-
ligt. Vi ønsker at skabe respekt om uddannelse, personlige 
egenskaber og kreativitet hos ansatte, samarbejdspartnere og 
kolleger i branchen. Vi vil være innovative og skabe kvalitet – ud 
over det sædvanlige og forsat være Danmarks førende inden 
for vores branche. Og endelig ønsker vi at være kendt som en 
virksomhed, der effektiviserer og forbedrer branchen, fortsæt-
ter Kim Østergaard og tilføjer, at J. Jensen gennem mange år 
har været med til at sætte standarder for nedrivningsbranchen 
ved at være særdeles aktive i både den nationale og internatio-
nale brancheforening. J. Jensen har bl.a. været medvirkende til 
at indføre regler om behandling af PCB-nedrivninger. 

En stærk grøn profil
- I de seneste år har vi hos J. Jensen udvidet vores forretnings-
område og fokuserer i højere grad på miljøet og på at differen-
tiere os ved at have en stærk grøn profil. Eksternt er vi f. eks. 
særdeles optaget af håndteringen af PCB-problematikken, af-
faldssortering og genbrug. Da PCB er et af verdens farligste 
stoffer er det afgørende for os, at vi altid bruger det nyeste ud-
styr på markedet både af hensyn til vores kunder og ikke mindst 
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af hensyn til vores medarbejdere og miljøet. Derfor anvender 
vi hos J. Jensen et unik specialudviklet kulfilter til PCB-sanerin-
gen, der forhindrer spredningen af skadelige PCB gifte til om-
givelserne. Filteret er det eneste af sin slags på markedet, der 
dokumenteret opsamler alle farlige PCB gasser. Desuden har 
vi selv udviklet et stålgrit, som benyttes til at skrælle PCB fra en 
given overflade. Stål-Jet, som produktet hedder, erstatter 
sandblæsningssand, som jo bliver forurenet og derfor skal de-
poneres. Vores stålgrit kan genanvendes mange gange og gør 
derfor processen meget mere optimal, påpeger Kim Øster-
gaard.

J. Jensen beskæftiger omkring 200 faste medarbejdere, og 
sammen med faste samarbejdspartnere og underleveran dører 
sender virksomheden med domicil i Lynge i Nordsjælland hver 
dag mellem 400 og 500 mand afsted på opgaver på hele Sjæl-
land.

- Gennem årene har vi udviklet et rigtigt godt samarbejde 
med en række underleverandører, som har det samme forhold 
til kvalitet, som vi har, men der er altid nogle af vores folk på 
pladsen, når vi løser en opgave for kunderne, som typisk er bo-
ligforeninger, offentlige eller private bygherrer i forhold til stør-
re opgaver samt nedrivning og sanering af private parcelhuse. 
Vi sorterer selv på pladsen, og vi transporterer selv byggeaffal-
det i egne containere.

Fastpris-koncept
- Som noget nyt tilbyder vi et fastpris-koncept, som er blevet 
rigtigt godt modtaget hos kunderne. De fleste, der har prøvet 
at renovere et gammelt hus, ved, at der næsten altid dukker 
noget uforudset op. Som en del af fastpris-konceptet gennem-
går vi bygningen sammen med bygherrens og andre rådgive-
re, og med vores store erfaring og viden er vi i stand til at give 
en fast pris på opgaven, forklarer Kim Østergaard, der også 
nævner byggepladsservice som et nyt tilbud hos J. Jensen.

- I rigtig mange tilfælde er vi jo på byggepladsen i forvejen, 
når entreprenører skal i gang med at grave ud eller bygge op. 
Det betyder, at kolleger i byggebranchen har mulighed for at 
leje vores materiel. Vi tilbyder at etablere hele byggepladsen 
med skurvogne, infrastruktur, løbende oprydning og bortkør-
sel af byggeaffald, således at hele byggeprocessen kommer til 
at glide så optimalt som muligt.

Selvforsynende
- Internt forsøger vi i lige så høj grad at være foregangsmænd, 
og vi har bl.a. egen vindmølle og solcelleanlæg, så vi er selvfor-
synende med strøm. Vi forsøger hele tiden at optimere vores 
vognpark, så maskinerne bruger så lidt brændstof som muligt. 
Vi har planer om at etablere et nyt regeneringsanlæg, lige som 
vi i endnu højere grad vil have fokus på nyttiggørelse af de ma-
terialer, vi river ned. Døre eller vinduer, som i princippet ikke 
fejler noget, er en ressource som med fordel bruges igen, fast-
slår Kim Østergaard.
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En af landets ældste nedbryd ningsvirksomheder har 
også fokus på entreprenør opgaver

AF NIELS HENRIKSEN

Siden Georg Tscherning for 42 år siden begyndte at pille skin-
ner op af gaderne for Københavns Sporveje, har de fleste 
kendt firmaet for professionel nedrivning og sanering. Og 
mange ved muligvis ikke, at Tscherning samtidig har en bety-
delig egenproduktion inden for jord, beton og kloak og der-
med er i stand til at tilbyde en pakkeløsning til kunden.

- Vi har både viden, erfaring, mandskab og materiel til at løse 
alle nedrivnings- og saneringsopgaver, og efterfølgende kan 
vi gøre grunden klar med udgravning, kloakering, støbning af 
fundament og dæk samt bygge op til elementmontage, for-
klarer projektleder Anders Juul Jørgensen, der har ansvaret 
for Tschernings til dato største betonopgave ved opførelsen af 
226 boliger i et af Københavns nyeste og hotteste boligområ-
der, Ørestad Syd.

Fagligt udfordrende
- Det er en rigtig spændende opgave, som er fagligt udfor-
drende. Vi arbejder i gammel havbund og har været nødt til at 
få banket spunsvægge ned, før vi kunne færdiggøre jordarbej-

KENDT NEDBRYDER

BYGGER OGSÅ OP
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det og fortsætte med at støbe fundament og dæk, først i par-
keringskælderen og siden dæk i stueplan. Vi kører med to gra-
vemaskiner, én som foretager alt det grove gravearbejde og 
én, som efterfølgende klarer den finere planering. Der er gra-
vet 20.000 kubikmeter jord som er kørt til deponi på lastbiler. 
Der er gravet 5000 kubikmeter op, som er lagt i depot på plad-
sen til senere omkringfyldning på kælderen, siger Anders Juul 
Jørgensen, der kom til Tscherning som projektleder for fire år 
siden. Han er uddannet ingeniør og har stor erfaring i bl.a. hav-
nebyggeri. Før han kom til Tscherning, var han otte år hos Per 
Aarsleff.

På byggepladsen i det usædvanligt travle kvarter på Amager 
omkring Robert Jacobsens Vej, Ejler Billes Allé og Asger Jorns 
Allé har Tscherning i øjeblikket 13-14 mand gående - 9 er be-
skæftiget med beton og 3-4 med gravearbejdet. Anders Juul 
Jørgensen forventer, at antallet af betonfolk på sigt øges til 16.

- Ved boligprojektet her står vi for opførelsen af parkerings-
kælder, insitu-støbning af vægge og dæk samt støbning af af-
falds- og elevatorgruber. Vi begyndte i uge 9 og forventer at 
være helt færdig på pladsen omkring uge 42.

Anlægsafdelingen hos Tscherning beskæftiger fem projekt-
ledere, syv formænd og et varierende antal timelønnede, af-
hængig af ordrer. Afdelingen omsætter for omkring 130-150 
mio. kr. årligt.

Gamle dyder
- Hos Tscherning lægger vi afgørende vægt på, at medarbej-
derne er glade for at være her, og at vi alle efterlever gamle dy-
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Der er gratis adgang 
til udstillingen, der er 
åben begge dage fra 
kl. 10.00 - 16.00. 
 

 
 
 
 

Rørcenterdagene 2017 
 
Så er der nedtælling til årets store begi-
venhed på Teknologisk Institut, Greger-
sensvej 1, 2630 Taastrup. Rørcenterda-
gene løber af stablen den 14. og 15. juni 
og 110 udstillere fordelt på 150 stande, 
har meldt deres ankomst, så der bliver 
masser at kigge på. 
 
Rørcenterdagene henvender sig til klo-
akmestre, entreprenører, rådgivere, pro-
ducenter samt personer, der er ansat i 
forsyninger og kommuner. Messen bre-
der sig over emnerne: Vand- og afløbs-
teknik, klimatilpasning, oversvømmelser, 
beredskab og opgravningsfri renoverings-
metoder til vand- og afløbsanlæg. 
 
Læs mere og se hvem der udstiller på 
www.teknologisk.dk/rcdage. Eller mød 
bare op og se og hør om de mange ny-
heder inden for branchen. 
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der som at opføre sig ordentligt, at holde det vi lover og at en 
aftaler er en aftale. Når vi opfører os ordentligt i alle kroge af 
virksomheden, er det også alt andet lige lettere at skabe gode 
og varende forbindelser i branchen og dermed er det også let-
tere at blive indbudt til de gode og attraktive opgaver, påpe-
ger Anders Juul Jørgensen.

- Tscherning har et godt ry blandt de timelønnede. Vores 
medarbejdere er her generelt i rigtig mange år, og nye medar-
bejdere søger tit, fordi de i forvejen kender nogle, som arbej-
der her og har talt godt om os. Det betyder, at de nye folk ger-
ne vil være her, og vi er fuldstændig afhængige af, at alle godt 
”gider” at være med og tage ejerskab for opgaven. Jo mere 
alle vil, og jo bedre medarbejderne i de enkelte sjak funge-
rer sammen, jo bedre resultat opnår vi også i den sidste ende, 
fastslår projektlederen.

Totalløsninger
Tscherning A/S tilbyder totalløsninger, således at kunden i vir-
keligheden kun behøver én kontaktperson til samtlige opga-
ver, og medarbejderne hos Tscherning A/S har stor erfaring i 
selv at koordinere opgaverne. Med Tscherning til at løse opga-
ven kommer kunden hurtigere i gang og bliver derfor hurtige-
re færdig. Tscherning gør grunden klar, river eksisterende byg-
ninger og anlæg ned, afbryder gamle installationer, anlægger 
eksempelvis nye kloakker og infrastruktur i området, således at 
kunden er klar til at opføre nye bygninger på grunden. Tscher-
ning er kendt i branchen for at klare alle opgaver, også dem 
som andre må give op overfor. Virksomheden har både mand-
skabet, maskinerne og erfaringen.

Fra en maskine til en koncern
Georg Tscherning havde kun én maskine, da han i 1975 besluttede 
at blive selvstændig, og han var den første i Danmark, der tilbød at 
løse opgaver med en hydraulisk betonhammer og blandt de få, 
der udførte betonhuggearbejde. Georg Tscherning fik derfor 
hurtigt navnet ”Huggeren”. Da han altid kiggede grundigt på 
betonen og kløede sig under hagen, når en opgave skulle 
prissættes, fik han tilnavnet ”Doktoren” og snart hed Georg 
Tscherning ikke andet end ”Dr. Hug”. Faktisk var det så brugt, at 
han indarbejdede det, da han tegnede sit første logo, der viser en 
mejsel mod en flade. Siden er blevet tilføjet et grantræ, og det 
afspejler hans fascination af den amerikanske forfatter Jack 
Johnson.
Tscherning overholder ISO 9001 standarden i forhold til 
kvalitetssikring. ISO 14001 standarden i forhold til miljø og 
standarden OHSAS 18001 samt bekendtgørelserne 87 og 923, der 
sikrer, at opgaverne udføres under ordentlige arbejdsforhold, som 
gavner medarbejderne og forebygger arbejdsskader og 
efterfølgende forsinkelser.
Endelig har Tscherning udviklet det første og hidtil eneste 
KMA-ledelsessystem, der sikrer, at virksomheden i én og samme 
arbejdsgang overholder samtlige krav i de tre certificeringer.

FAKTA
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SÅ DANSKE BANK 
KAN BYGGE NYT I 
ODENSE CENTRUM

KINGO
RIVER NED
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Det jyske nedbrydningsfirma rydder stort set alt det 
indvendige i en 4500 kvm stor bygning midt i det 
centrale Odense

AF NIELS HENRIKSEN

Pladsen er for at sige det mildt ikke til de store armbevægel-
ser ved Danske Banks Finanscenter på Albani Torv i det cen-
trale Odense. Her er håndværkerne i fuld gang med at om-

danne en ældre bygning til et moderne center midt i et 
område, der kommer til at rumme både letbane, parkerings-
anlæg og hotel. For håndværkerne betyder den bynære 
byggeplads en daglig logistisk udfordring.

- Chaufførerne på de mange store lastbiler, der hver dag 
henter byggeaffald, skal holde tungen lige i munden, lige 
som lastbiler med kraner heller ikke har meget plads at bol-
tre sig på. Til gengæld får de mange odenseanere i Even-
tyrhaven umiddelbart ved siden af en god oplevelse, når de 
store biler og kraner kæmper med pladsen, smiler formand 
hos Kingo, Jens Lægs Hansen, der har det daglige ansvar 
for koordineringen og tilrettelæggelse af nedrivningen ind-
vendigt i den 4500 kvm store bygning.

River det meste ned
Det jyske nedrivningsfirma med domicil i Silkeborg står for 
nedrivningen af det meste af det indvendige i bygningen.

- I det store centrale rum i bygningen har tidligere været 
en flot beplantning med vandfald og springvand. Herfra har 
vi fjernet rigtig mange kubikmeter jord og sand samt sten, 
kabler og rør. Vi har indgået aftale med den fynske miljø-
virksomhed Norrecco, som har eget affaldssorteringsanlæg 
i Odense. Her bliver eksempelvis isoleringsmaterialet sorte-
ret fra gipsplader, mens vi selv håndterer jord, sten og brok-
ker. Jern og metal samles i egne containere, som hentes af 
H. J. Hansen, forklarer Jens Lægs Hansen, der har tre af Kin-
gos egne medarbejdere på byggepladsen plus fire, som er 
indlejet til opgaven.

Inden de første brækjern går løs på bygningen, har Kingo 
minutiøst gennemgået bygningen sammen med bygherren 
KPC, således at det er aftalt, hvad som skal fjernes, og hvad 
der skal blive tilbage.

Noget er bibeholdt
- Stort set alle skillevægge er revet ned. Alle vinduespartier 
er fjernet. Alle tæpper er rykket af, lige som indvendige 
glaspartier er revet ned. Installationer til vand, varme, elek-
tricitet og ventilation er blotlagt og afmonteret etapevis. De 
fleste kabler og rør er fjernet, mens nogle installationer til 
klimaanlægget er bibeholdt, siger Jens Lægs Hansen, der 
foruden en lang erfaring fra nedrivningsbranchen også har 
en bred erfaring fra flere entreprenørvirksomheder med sig 
i bagagen.

- Jeg begyndte allerede i 1980’erne i nedrivningsbran-
chen, hvor jeg var med til at løse flere opgaver i udlandet. Si-
den har jeg beskæftiget mig med smedearbejde, bl.a. som 
daglig leder af smedeafdelingen i en større entreprenørfor-
retning, som montør, i murerbranchen og som køleskabs-
montør, inden jeg i 2015 kom til Kingo, fortæller formanden, 
der sørger for, at der altid er de containere, der skal bruges 
til opgaven, bestiller vognmand til afhentning af materialer 
og i øvrigt står for fordeling af opgaverne på pladsen.
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Om Kingo
Nedbrydningsfirmaet Kingo Carlsen blev stiftet af Jens Kingo Carlsen i 
1955. Det var i efterkrigsårene, hvor der for alvor var ved at komme 
gang i hjulene. Nye boliger og veje skulle der til. Og meget af det, der 
var i vejen for denne udvikling, skulle ryddes væk.
Jens Kingo Carlsen drev firmaet frem til 1970, hvor sønnen Vermund og 
hans kone Ida trådte til som medejere af virksomheden. Ved denne 
lejlighed blev virksomheden omdannet til et aktieselskab og skiftede 
navn fra Kingo Carlsen til Kingo Karlsen A/S - i daglig tale blot Kingo. 
Ændringen fra C til K i efternavnet skyldes at Vermund er døbt Karlsen, 
og derfor fandt man det mere korrekt at benytte dette efternavn.
I 1996 overtog Vermunds søn Thomas Kingo driften af firmaet, og i 1999 
gennemførtes generationsskiftet fuldt ud, da Thomas overtog aktierne 
i virksomheden. 
Kingo A/S er i dag en helt anderledes virksomhed, end da Jens Kingo 
Carlsen gik i gang med koben, hammer og barkede næver, eller da 
Vermund Karlsen lige indtrådt i firmaet i 1972 var med til at købe den 
første gravemaskine.
Kingo A/S har adskillige gravemaskiner og flere nedbrydningsrobotter, 
som gør virksomheden i stand til at gennemføre nedbrydningsarbejde 
lige fra små ændringer i eksisterende bygninger til totalnedbrydninger 
af kraftværker.
I foråret 2006 blev Kingo A/S udvidet med en afdeling på Sjælland, og i 
2014 slog Kingo sig sammen med Per Mortensen Nedrivning ApS. Den 
øgede bemanding på Sjælland gjorde, at Kingo havde brug for mere 
plads. Derfor byggede virksomheden i 2015 et nyt domicil i Gadstrup 
mellem Roskilde og Køge. 

FAKTA

Byudvikling
Odense Centrum er under fuldstændig ombygning og vil 
fremover blive kernen i en ny udvikling af midtbyen. Med 
adressen på Albani Torv bliver Danske Banks Finanscenter 
en central figur i en pulserende bydel. Ombygningen af 
bankbygningen vil betyde et markant arkitektonisk løft, og 
håndværkerne, som skal bygge op, er allerede i fuld gang, 
mens Kingos medarbejdere stadig river ned. Nye facader er 
så småt ved at blive monteret, og det gamle område med 
beplantning og springvand, skal omdannes til et moderne 
atrium med mulighed for fællesskab, vidensdeling og nær-
hed for ansatte og besøgende. Arkitema, der har slået stre-
gerne til ombygningen, noterer, at kontorhuset skal være et 
levende og imødekommende hus, der er bundet sammen 
med de omkringliggende omgivelser, og gennem arkitekto-
niske løsninger kommer bankbygningen til at gøre en for-
skel for både potentielle og eksisterende kunder, medarbej-
derne i bygningen og Odenses borgere, som kommer til at 
bruge både banken og området aktivt.

Nedrivningen af bygningens indre begyndte sidst i januar 
og forventes at vare til det sene forår. Danske Bank venter at 
flytte ind i 2018.
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ERPENSIONSVÆR-
TATFORSTÅ?

Alt er svært, hvis man ikke ved 
noget om det, og det gælder i den 
grad også for pension. 

For at gøre pension lidt lettere at gå til, har 
vi opfundet Pensionstallet. På baggrund af 
dine oplysninger, indikerer det, hvor stærk 
din opsparing er - det er da nemt.
 
Tjek dit Pensionstal på mitpfa.dk

sværtatforstå-210x297+3mm.indd   1 14/10/2016   14.11
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LOKALNYT

ONSDAG DEN 17. MAJ 2017
Cisternerne og Zoo Frederiksberg. Cisternerne er Københavns Vandforsynings 
tidligere højdebeholdere under Valby Bakke, i Søndermarken over for 
Frederiksberg Slot. I dag er Cisternerne en del af Frederiksbergmuseerne. 
Nedgangen er markeret ved to glaspyramider.

LØRDAG DEN 17. JUNI 2017
arrangeres Kanalrundfart og Flakfortet, eventuelt medbragt madkurv og 
eventuelt sammen med afdelingen.

ONSDAG DEN 16. AUGUST 2017
Stevnsfortet, eventuelt med madkurv.

LØRDAG DEN 16. SEPTEMBER 2017
besøg på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017
besøg Samlermuseet på Møn.

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017
bliver der julefrokost et sted på Midtsjælland. Tid og sted offentliggøres 
senere, lige som også deltagerbetaling til de forskellige arrangementer bliver 
meddelt i Formandsbladet.

I kraft af sammenlægningen mellem afdelingerne i Syd og Vestsjælland og 
København var der også nyvalg til bestyrelsen, som herefter består af Niels 
Troest, Kaj Kaas Hansen, Gunner Pedersen, alle fra Syd og Vestsjælland, og 
Bjarne Knudsen, Per Ysbæk Nielsen samt Ole Pedersen Nyberg, alle fra 
København.

PROGRAM
FOR AFDELING SJÆLLAND FOR 2017

Medlemmerne af den ny Afdelings Sjællands pensionistklub kan se frem til 
seks arrangementer i 2017.

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

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

Asfaltbelægninger & industrigulve

Lemminkäinen A/S 
Nørreskov Bakke 1 • DK-8600 Silkeborg
Telefon 8722 1500 • Telefax 8722 1501

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk
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HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
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

LOKALAFDELINGER
Nordjylland Afdeling Østjylland 
Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen 
Aalborgvej 47, Mou  Niels Bohrsvej 14 
9820 Storvorde 8920 Randers NV
Tlf. 50 51 61 51 Tlf. 50 51 61 52
nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

Midt-Vest  Afdeling Syd
Formand: Vagn Nordentoft Formand: Aksel Boesen Nielsen
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Nejsvej 15, 6310 Broager
Tlf. 50 51 61 53 Tlf. 50 51 61 55
midt-vest@danskformand.dk afd.syd@danskformand.dk

Afdeling Sjælland Lolland-Falster
Formand: Keld Klausen Dahl Formand: Lars Hansen
Hammer Bakker 16, Hammer Østervang 6, 4990 Sakskøbing
4750 Lundby • Tlf. 50 51 61 61 Tlf. 50 51 61 50  •  Mobil 30 12 95 60
kelddahl1@hotmail.com lehansen@post.tele.dk

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

NYE MEDLEMMER 
     Afdeling 
01.02.2017 Jens Peter Børge Pedersen Østjylland 
01.02.2017 Henrik Holmer Petersen  Østjylland 
01.03.2017 Rico Sejr Nielsen  Østjylland

DØDSFALD 
     Afdeling 
Okt. 2016 Carsten O. Andersen, Tårsvej 23, 4990 Sakskøbing Lolland-Falster 
04.10.2016 Harry Bertelsen, Gudenåvej 49, 7400 Herning Midt-Vest 
26.02.2017 Sven Ove Hansen, Bygvænget 12, 4780 Stege Lolland-Falster 
23.10.2016 Poul-Erik G. Rasmussen, Harald Kiddesvej 4, 2500 Valby Sjælland 
17.03.2017 Bent Osvald Jørgensen, Kildegårdsvej 98, 5240 Odense NØ Syd 
28.01.2017 Carsten Ebdrup Lund, Støvringparken 13, 9530 Støvring Nordjylland

MÆRKEDAGE

NORDJYLLAND
70 år 29-05 Ejvind Larsen, Birke Alle 12, Skelby, 9280 Storvorde 

70 år  22-06 Leif Bang Bentsen, Byvejen 30, Kølby, 9240 Nibe 

60 år 08-05 Niels Peter Boye Steen, Nørregade 39, 0490 Pandrup 

60 år 08-06 Ole Philipsen, Sæby Landevej 13, 9830 Tårs 

50 år 07-05 Lars Bak Nielsen, Stationsvej 45, 9362 Gandrup 

50 år 17-06 Rene Berg Pedersen, Korsholmvej 183, 9631 Gedsted 

40 år 29-05 Morten Kristian Kæseler, Strindbergparken 5, 9381 Sulsted

ØSTJYLLAND
70 år 20-06 Jens Frederik Jensen, Lærkevej 18, Hou, 8300 Odder

MIDT-VEST AFD.
50 år 19-05 Ejner Filtenborg Nielsen, Tingvej 45, 7800 Skive 
50 år  14-06 Per Vetche Andersen, Vattrupvej 4, 8620 Kjellerup

AFDELING SYD
70 år 12-05 Hans P. R. Jørgensen, Engvej 20, 5600 Faaborg 
70 år 18-06 Erik Sejrup, Skovlunden 105, Thyregod, 7323 Give 
60 år 09-05 Jimmi Stig Pedersen, Ærøgade 3, 5000 Odense C 
60 år 10-05 Ove Bærentsen, Hedekrogen 15, 5620 Glamsbjerg 
40 år 26-05 Lars Ortved, Åbylundvej 14, 5580 Nørre Aaby

AFDELING SJÆLLAND
60 år 05-05 Torben Hansen, Toften 61, Mogenstrup, 4700 Næstved 
60 år 09-05 Bill Schønning Glentved, Lykkebækparken 72, 4600 Køge 
60 år 01-06 Erik Jørgensen, Tølløsevej 150, 4340 Tølløse 
60 år 06-06 Tom Allan Petersen, Hovstien 24, 4242 Boeslunde 
50 år 09-05 Michael Olsen, Askehaven 11, 4500 Nykøbing Sj. 
40 år 16-05 Morten Kasper, Bakkehældet 77, 4600 Køge.

LOLLAND FALSTER AFD.
60 år 09-06 Ebbe Georg Lander, Møllevej 70, 4872 Idestrup

BORNHOLM AFD.
Ingen

TEMA
I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 3-2017 valgt temaet:
GRØNNE OMRÅDER • HAVE & LANDSKAB

Vi sætter fokus på grønne områder, have & landskab. Vi 
vil lave nogle interviews med enkelte leverandører og 
udførende entreprenører, indenfor branchen.

For yderligere information kontakt Rosendahls me-
diaservice, konsulent Kasper Kristensen på tlf. +45 
7610 1144. Deadline er den 31. marts 2017.
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Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · Tlf. 7610 1112
www.rosendahls-mediaservice.dk
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Isolering og teknologi 
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ANNONCÉR I 

DEN DIREKTE VEJ TIL 
DIN MÅLGRUPPE

    Formandsbladet er 
                  medlemsbladet for 
            Dansk Formands Forenings 
              medlemmer, som er ansat i 
              den kommunale og private 
   sektor – byggeri, vej, anlæg,  
            grønne områder og vedligehold.
           
           Artiklerne afspejler formændenes 
            og driftsledernes dagligdag, og 
        forsøger at være på pletten, når der 
         sker noget nyt i branchen. Der bliver 
      bragt aktuelle reportager fra hele Danmark 
      – lige fra store byggerier, kloaksituationen,  
 spændene messer med maskiner, sikkerhed 
på arbejdspladsen og meget andet.
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FORMANDSBLADET 6

NÆSTE TEMA UGE 26-2017:

GRØNNE OMRÅDER
HAVE & LANDSKAB

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


