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LEDER
SÅ ER ÅRSMØDERNE I GANG 
I AFDELINGERNE

Dansk Formands Forening har allerede holdt de 
første årsmøder. 

Det tegner til, at der er god opbakning til årsmøderne, hvilket 
jo er dejligt for foreningen og den enkelte afdeling. I marts må-
ned er der årsmøde i de resterende afdelinger. Jeg vil igen op-
fordre medlemmerne til at møde op på årsmøderne, og gøre 
jeres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne 
bakker op om det frivillige arbejde, der bliver udført ude i af-
delingerne. Find ud af hvor og hvornår dit årsmøde foregår, 
her i Formandsbladet eller på vores hjemmeside.

Dansk Formands Forening har nu fået en endelig tilkendegi-
velse af, at vi er optaget i FTF.

FTF er hovedorganisationen for 70 faglige organisationer og er 
talerør for 450.000 både offentligt og privat ansatte. FTF arbej-
der for at skabe velfærd og vækst i samfundet. Vi er glade for 
optagelsen, og glæder os til det fremtidige samarbejde. Dansk 
Formands Forening udsender i nærmeste fremtid statistikkor-
tene. Vi vil sætte stor pris på, at medlemmerne returnerer de 

udfyldte skemaer med ansættelses og lønforhold, specielt så-
fremt der er ændringer, så vi kan få ajourført medlemskartote-
ket.

Det gælder også for de medlemmer, der allerede er eller på-
tænker at gå på efterløn eller pension, da det har betydning 
for kontingentet. Mange medlemmer har skiftet mailadresse, 
og vi skal derfor igen venligst henstille, at man husker at med-
dele det til os. 

Vedrørende OK 17 med det private arbejdsmarked, er Dansk 
Formands Forening i øjeblikket i fuld gang med forberedelser-
ne til forhandlingerne med Dansk Byggeri. 

Bemærk der er trådt en del nye regler i kraft på grund af den 
nye reform i A-kassen. Nogle af reglerne er trådt i kraft med 
virkning fra 1. januar, mens resten træder i kraft fra 1. juli. Se 
evt. hvilke ændringer, der er sket, ved at gå ind på hjemmesi-
den i Akademikernes a-kasse.

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 og Bjarne 
Andersen. Leo Kristoffersen og Kjeld 
Klausen Dahl deltog på mødet.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var en 
lille dato-ændring under næste møder.

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

Faglige forhold
Dansk Formands Forening har fortsat et 
par sager, der kører i Ankestyrelsen, 
sammen med vores jurister ved Maskin-
mestrene. Kim vil prøve at få en status 
inden nytår, så vi helt nøjagtigt ved, hvor 
vi står med sagerne. Det er aftalt, at ma- 
skinmetrene gør de påbegyndte sager 
færdig.

Kim orienterede om en sag fra Køge 
Svømmeland. Kim havde bedt Maskin-
mestrene se sagen igennem, og vi vil 
forfølge sagen.

En ny sag er måske på vej med Aarhus 
Kommune. Kim har været dernede flere 
gange over de sidste par år. Den øverste 

chef er blevet fyret. Sagen ser ud til at 
eskalere med pressen som bisidder.

Dansk Formands Forening har søgt om 
optagelse i FTF.  Vi har sendt ansøgnin-
gen til FTF den 9. december. FTF har 
sendt vores ansøgning om optagelse ud 
til høring i deres medlemsorganisatio-
ner. 

Landsformanden spurgte bestyrelsen, 
om der var nogle kommentarer til ved-
tægterne, inde han sendte dem i tryk-
ken.

§2a sagen fra Højesteret. Følger man 
indstillingen fra EU, som man normalt 
gør, så havde vi vundet sagen. Men som 
man sikkert har læst og hørt, så tabte vi 
sagen. Kim har bedt vores advokat frem-
komme med noget mere konkret, som vi 
kan forholde os til, også så vi kan forklare 
vores medlemmer, hvad der er årsag til, 
at vi tabte sagen. Det er boet efter Kar-
sten Rasmussen, der kørte sagen med fri 
proces. DFF har intet økonomisk udestå-
ende i sagen. Boet ved ikke på nuværen-
de tidspunkt, om det vil gå videre med 
sagen.

AJOUR 2017. Kim er inviteret til møde 
den 14. december 2016 i styregruppen 
hos Maskinmestrene.

Vi har stadig vores hverve-kampagne til 
at køre, hvis man skaffer et nyt medlem. 
Den vil fortsætte i 2017. Vi har udtrukket 
en vinder af et weekend ophold for to. 
Vinderen vil få direkte besked. 
Kampagnen, hvor det eksisterende 
medlem får et kvartals kontingent efter-
givet, når det nye medlem har betalt før-
ste gang, efter sin indmeldelse i Dansk 

Formands Forening.
ORGANISATORISKE FORHOLD

Overenskomster
Vi har ikke noget nyt til overenskomster-
ne. 

Den 19. december 2016 er der repræ-
sentantskabsmøde i (KTO) Forhandlings 
Fællesskabet.

Samarbejdet i regionerne. 
Der er ikke noget nyt.

FR
Der var møde i FR den 6. oktober hos 
MMF, hvor Kim gav et kort referat fra 
mødet. 

A-kassen
Vores arbejdsløshed er på seks medlem-
mer. Det svarer til ca. 0,7 pct. A-kassen 
havde et overskud på ca. 10 mio. kr. i 
2015, og forventer også et overskud i 
2016. Ellers intet nyt fra A-kassen. Den 
19. januar 2017 er Kim inviteret til møde i 
A-kassen, hvor han vil blive præsenteret 
for den nye arbejdsmarkedsreform. Ho-
vedpunkterne vil Kim have med ud til 
årsmøderne.

Så har der været uddeling af akademi-
ker-prisen for 2016, det var en nordjysk 
virksomhed, HI-CON, der vandt prisen 
på 100.000 kr.

Budget
Budgettet for november måned 2016 
blev fremlagt og gennemgået. Budget-
tet for 2017 blev fremlagt, som det blev 
vedtaget på Landsrådsmødet. 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 
lørdag den 10. december 2016 på BEST WESTERN Kryb i ly 
Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia

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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DRIFTSFORHOLD

Formandsbladet
Kasper Kristensen er kommet til For-
mandsbladet i stedet for Diana, og han 
gør det godt. Temaet til blad nr. 1 2017 
har vi kraner, lifte og byggehejs som 
tema.

ØVRIGE FORHOLD
Hjemmesiden
Lars administrer hjemmesiden. Vi læg-
ger løbende det aktuelle ind på hjem-
mesiden.  

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

Kommunalt kursus i uge 41 oktober 2017.

Årsmøderne i 2017

Lolland-Falster afdeling
21. januar er afviklet.

Syd- og Vestsjælland afdeling
4. februar er afviklet.

Afdeling Østjylland
4. marts (lørdag eftermiddag)

Midt-Vest afdeling
7. marts (tirsdag aften)

Bornholms afdeling
9. marts (torsdag aften)

Afdeling Syd    
18. marts (lørdag formiddag)

Nordjyllands afdeling
25.  marts (lørdag formiddag)

Landsrådsmødet 2018
bliver den 27. oktober.

Næste møder
Bestyrelsesmøde fredag 17. feb. 2017.
Bestyrelsesmøde lørdag 22. april 2017
Bestyrelsesmøde lørdag 24. juni 2017.
Efterårsmøde for afdelingsformænd
den 23. september 2017

Eventuelt
Intet.
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§2a-sagen som havde været en 
tur i Luxembourg gik ikke 
formandsforeningens eller boet 
efter Karsten Rasmussens vej

AF NIELS HENRIKSEN

Hvert år bruger Dansk Formands For-
ening mange ressourcer - både menne-
skelige og økonomiske - på at stå på mål 
for medlemmerne. Mange sager bliver 
ved dygtig forhandling af landsforman-
den forligt til medlemmernes fordel, når 
de er kommet på kant med deres ar-
bejdsgivere. Nogle sager ender i retten, 
og for første gang i DFFs næsten 118-åri-
ge historie er en sag nået helt til tops i 
det danske retssystem, efter endda at 
have været en tur om ad EU-domstolen i 
Luxembourg.

- Men selv om pilen pegede vores vej 
i Luxembourg, så tabte vi til alles over-

raskelse sagen, da den vendte tilbage 
i Højesteret. Jeg afventer stadig, hvad 
der eventuelt videre skal ske i sagen, 
for vi stævnede jo Beskæftigelsesmi-
nisteriet på forhånd, såfremt denne si-
tuation skulle opstå, fortæller landsfor-
mand Kim Bøje Madsen i sin beretning 
på årsmøderne.

Sagen
Landsformanden afventer stadig en re-
degørelse fra fagforeningens advokat i 
sagen, som har vakt en del opsigt 
blandt de faglige organisationer, der 
har lignende sager liggende i skuffen, 
og som derfor blot har ventet på en af-
gørelse.

Sagen handler ganske kort om den 
enkelte medarbejderes ret til selv at 
vælge, hvornår han eller hun ønsker at 
forlade arbejdsmarkedet. Sagen har til 
slut været ført på vegne af boet efter 
nu afdøde Karsten Rasmussen og har 
ikke haft økonomiske konsekvenser for 
DFF, som fik bevilget fri proces i sagen.

Fuld aktindsigt
Dansk Formands Forening har også 
tabt en sag om en økonomisk bagatel 
på bare 3000 kr. Et medlem havde 
”glemt” at fjerne lidt privat kørsel fra 
nogle køresedler, der blev afleveret og 
godkendt af medlemmets leder. Med-
lemmet havde nægtet at åbne sin kør-
sels-log overfor kommunen, og derfor 
var odds for at vinde sagen på forhånd 
dårlige.

Erfaringerne fra netop denne sag vi-
ser, at det formentlig vil være nødven-
digt, at medlemmerne fremover giver 
i hvert fald DFF fuld aktindsigt, også i 
personlige forhold, før fagforeningen 
kan medvirke til at føre en eventuelt be-
kostelig sag.

DFF har ført mange lønforhandlinger 
i 2016, og her kunne Kim Bøje Madsen 
konstatere, at der er endog meget stor 
forskel på lønningerne. Fagforeningen 
bistår naturligvis meget gerne de med-
lemmer, der ønsker at få hjælp til løn-
forhandlingerne.

- Til alles overraskelse tabte vi sagen, da den vendte tilbage i Højesteret, konstaterede landsformand Kim Bøje Madsen.

DFF TABTE OVERRASKENDE

SAG I HØJESTERET
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DFF HAR RAKT HÅNDEN UD 
MOD KONSTRUKTØRERNE
Den foreløbige dialog har været 
meget positiv, og parterne har 
aftalt at mødes

AF NIELS HENRIKSEN

Som det blev afsløret på landsrådsmø-
det i efteråret, har Dansk Formands For-
ening rakt hånden ud mod Konstruktør-
foreningen med henblik på at etablere et 
samarbejde. Den første dialog mellem 
parterne har været positiv, og nu venter 
der møder, hvor et fremtidigt samarbej-
de skal drøftes og eventuelt aftales.

- Vi har nu indledt en dialog med Kon-
struktørforeningen, som ligner os på 
mange områder, både med overens-
komster og opbygning i foreningen. Selv 
deres vedtægter ligner meget vores, til 
forveksling, forklarer landsformand Kim 
Bøje Madsen.

Rakt hånden frem
- Vi har været i dialog med deres for-
mand, Gert Johansen, og de er interes-
seret i en dialog med os. Vi har aftalt at 
mødes igen. Den foreløbige dialog har 
været meget positiv, og jeg har en klar 

fornemmelse af, at de også er interesse-
ret i samarbejde. Hvorledes det kommer 
til at foregå fremadrettet, må tiden vise. 
Vi har i hvert fald rakt hånden frem til 
samarbejde så må vi jo se, om de vil være 
med os. Vi har på Landsrådsmødet lovet, 
at vi senest til efteråret vil have en eller 
anden plan for det videre forløb med 
Konstruktørforeningen, tilføjer landsfor-
manden.
Men for at et samarbejde overhovedet 
kan komme på tale, har det været et ufra-
vigeligt krav fra Konstruktørforeningen, 
at Dansk Formands Forening skulle mel-
de sig ind i FTF. Det har DFF gjort med 
virkning fra årsskiftet.

Vise sig frem
Dansk Formands Forening mister som 
de fleste fagforeninger medlemmer. En 
af måderne til at tvinge pilen i en positiv 
retning er til stadighed at gøre opmærk-
som på sig selv som den eneste fagfor-
ening, der kan tilbyde en overenskomst 
netop til formændene.

- Derfor har vi besluttet at være med 
på Have og Landskabsmessen i august, 
nærmere betegnet fra den 30. august til 
den 1. september i Slagelse. Vi har lejet 
en stand, og jeg er der selv alle tre dage, 
men jeg vil gerne have hjælp af medlem-

merne, understreger Kim Bøje Madsen, 
der var på besøg på den ny messe Ma-
skiner Under Broen i Middelfart, som før-
ste gang ikke havde den store opbak-
ning fra publikum.

Synlighed skaber DFF også gennem 
Formandsbladet, som er både anset og 
meget rost. Annonceindtægterne er til-
fredsstillende og ser positive ud for 2017. 
Endelig er DFF naturligvis til stede både 
på nettet med den mobilvenlige hjem-
meside www.danskformand.dk og på 
Facebook.

I sin beretning til årsmøderne efterly-
ser landsformanden, at flere lokale af-
delinger eventuelt går sammen om ar-
rangementer, som kan eksponere Dansk 
Formands Forening.

Dansk Formands Forening har igen købt en stand på Have & Landskab, der i år finder sted ultimo august i Slagelse. I 2015 var standen bl.a. bemandet med 
fra venstre landsformand Kim Bøje Madsen, æresmedlem Niels Troest, Palle Frederiksen og vicelandsformand Lars E. Hansen.

Landsformanden besøgte messen 
Maskiner Under broen i Middelfart i 2016.
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Universel i brug
Fleksibel forskalling af vægge, søjler og dæk med kun ét system.

Ergonomisk på alle måder
Lav egenvægt, kranfri håndtering og enkelt at bruge.

Nem udskiftning af støbepladen
Hurtig reparation med kun få skruer – og uden faguddannelse.

NYHED – Det lette forskallingssystem

Forskalling
Stillads Rådgivning

www.peri.dk

Helle Rommedal var ny underviser på DFFs kommunale kursus.

NOTER FRA
BERETNINGEN
DFF har en dialog med PFA og Dansk Byggeri om 
en ny pensionsaftale for de privat ansatte 
medlemmer under Dansk Byggeri.

Der er blevet afviklet kommunalt kursus i Svendborg i uge 41. 
Emnet var kommunikation, og ny underviser var Helle Romme-
dal til dag 2. Hun var meget dygtig og supplerede Michael 
Groser. 

Efteruddannelseskurser for private er desværre aldrig blevet 
til mere. DFF prøver at tage det med til Dansk Byggeri ved OK 
forhandlingerne. Det nye samarbejde med FTF vil på sigt helt 
sikkert åbne nogle muligheder for vores medlemmer. 

DFF har haft ekstraudgifter for næsten 130.000 kr. i forbindel-
se med voldgift med KL, så regnskabet for 2016 ender forment-
lig med et mindre underskud.

Selv om landsrådsmødet i 2016 forløb fint, og de tilstedevæ-
rende bl.a. besluttede, at DFF kan melde sig ind i FTF, er lands-
formand Kim Bøje Madsen alligevel skuffet.

- Det er for dårligt, at et par afdelinger næsten ikke var re-

præsenteret til Landsrådsmødet. Datoen er vedtaget to år i 
forvejen, så undskyldningerne burde være meget gode, for at 
kunne acceptere et afbud, siger han.
Medlemstallet er totalt faldet med 83 til 1258, heraf har 50 ak-
tive valgt at skifte fagforening.

DFF har her i foråret overenskomstforhandlinger med Dansk 
byggeri og Asfaltindustrien, og der håber landsformanden at 
få en ny og bedre pensionsaftale lagt ind med nogle gode til-
bud til medlemmerne. Efterfølgende vil DFF indgå en tiltræ-
delsesaftale med Dansk Industri.

DFF skal indlede OK-forhandlinger med KL med et seminar 
her i foråret, og samtidig bliver det nyt for landsformanden at 
være med i FTF-regi.
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Afdelingsformand Lars E. Hansen, Lolland-Falsters 
Afdeling manede til besindighed i en virkelighed 
uden ledige formænd

AF NIELS HENRIKSEN

Som en anden captain Frank Furillo fra tv-serien ”Hill Street 
Blues” rundede afdelingsformand Lars E. Hansen det velbe-
søgte årsmøde i Nykøbing Falster af med den klassiske be-
mærkning: Pas godt på jer selv derude.

Og der var en god grund til påmindelsen, for i en situation 
med bare én ledig formand i Region Sjælland og flere store an-
lægsprojekter på vej, ikke mindst en række større broarbejder 
og forhåbentlig en Femern-forbindelse, bliver det formandens 
marked, når entreprenørvirksomheder søger efter topkvalifice-
ret arbejdskraft.

Lønfest
- Der er ingen tvivl om, at der bliver lønfest til skade for alle. Det 
er ikke lykken, at vi kommer på tårnhøje lønninger, så er det os, 
det går ud over ved førstkommende lejlighed. Så jeg vil bede 
om tilbageholdenhed, selv om det kan være svært, når det er 
pengene, der bruges som tiltrækningsmiddel, erkendte afde-
lingsformanden i sin beretning på Hotel Falster, hvor medlem-
merne igen demonstrerede deres flotte opbakning til afdelin-
gen.

- Det glæder mig, at I stemte nej til at sammenlægge hele 
Sjælland med os, for så kunne vi ikke bevare den nærhed som 
vi har her i afdelingen. Som de fleste ved kørte vi til Sjælland 
efter vores årsmøde sidste år for at overvære årsmødet i Syd- 
og Vestsjælland Afdeling, hvor der var lagt op til sammenlæg-
ning med København. Stor var min overraskelse, da der var et 
forslag om at dele vores afdeling ved Storstrømmen, og så kal-
de den Afdeling Sjælland. Da tror jeg nok, at de forstod, at de 
havde trådt over grænsen. Jeg måtte gøre dem det klart og 
tydeligt, at det skete bare ikke, så længe afdelingsformanden i 
Lolland-Falster hedder Lars Hansen, og efter lidt debat trak de 
da også forslaget. Jeg synes stadig, at det smarteste ville være 
at dele Sjælland på midten. Så kunne vi få to afdelinger med 
en god størrelse og stadig bevare nærhedsprincippet. Sådan 
skulle det ikke være, og så passer vi bare os selv. Men det er 
ikke DFFs tarv, der har vundet i denne sag, fastslog Lars E. Han-
sen. 

Guld værd
- Jeres opbakning til vores arrangementer er guld værd. Det er 
utroligt, at hver gang, vi inviterer til et arrangement, har vi man-
ge gange + 20 tilmeldte. Det så vi igen i 2016. Vi begyndte i fin 
stil på samlermuseet i Stege, og 2 verdenskrig kom virkelig tæt 
på, da vi eksklusivt kom ind i beskyttelsesbunkeren, der ligger 

ved indkørslen til museet. Næste tur var til Climate Visuelt Cen-
ter i Holeby, et meget spændene foredrag om hvad der sker 
med vores klode som følge af klimaforandringer m.v. Vi havde 
bestilt to timers rundvisning, og det var ærgerligt, at vi måtte 
stoppe guiden efter næsten tre timer, ellers var frokosten ble-
vet solgt til anden side. 

Lars E. Hansen kunne tilføje, at årets planlagte ture går til 
Møns Klint den 17. juni, hvor der bliver sejltur med ”Discovery” 
ud fra Klintholm Havn, og den 9. september er der er eksklu-
sivt besøg på Faxe Bryggeri, som ellers har lukket for virksom-
hedsbesøg. Afdelingsformanden glædede sig over, at indbyg-
gertallet for anden gang siden kommunesammenlægningen 

HILL STREET IND OVER 
ÅRSMØDE I NYKØBING

De fremmødte fik ros af afdelingsformanden for deres aldrig svigtende 
støtte til afdelingen.

Afdelingsformand Lars E. Hansen gratulerede Hans Jørgensen med 40 års 
medlemskab af DFF.
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Med det nye GSV har vi skabt 
den største udlejningsvirksom-

hed af materiel og udstyr i 
Danmark. Vi forener bred 

viden, mere end 70 år 
erfaringer og en samling 

af stærke niche- og 
specialistkompetencer 
– og giver dig dermed  

den bedst tænkelige 
samarbejdspartner. 
Om det gælder en 

enkel modulløsning 
og udvalgt entrepre-

nørmateriel –  eller 
en optimeret total-

løsning. 

Vi er landsdækkende 
med afdelinger over 
hele Danmark. Det 

betyder, at du har let og 
effektiv adgang til mate-

riel, løsninger og ser-
viceydelser – i markedets 
mest komplette udgave. 

Når du kontakter en af 
vores afdelinger, sørger 
vi for, at du får hurtig, 
effektiv bistand – hvad 

enten det gælder en akut 
opstået problematik, eller 

du ønsker en skræd-
dersyet løsning ud-

arbejdet til et konkret 
behov. 

GSV - One-stop shop materieludlejer

Kontakt GSV på telefon  
70 12 13 15 eller på e-mail 

info@gsv.dk - eller se på gsv.dk 

GSV_annonce_formandsbladet_90x262mm_310117.indd   1 01-02-2017   09:53:22

er steget i Guldborsund Kommune.
- Indbyggertallet i Lolland er endnu ikke steget, men jeg er 

sikker på, at det nok skal komme, fordi der føres en god bosæt-
ningspolitik. Folk har fået nok af at give 2,5 mio. kr. for 30 kvm i 
udkanten af København.

Om anlægsaktiviteten sagde Lars E. Hansen:

Smertensbarn
- Femern er et stort smertensbarn. Der er ingen, der faktisk 
ved, om den kommer, fordi de retssager, der er anlagt, er al-
vorlige. Taber Femern A/S bare én af dem, er det forfra og om 
igen. Derimod skulle den være god nok med Storstrømsbroen, 
hvor der er planlagt byggestart primo 2018. Det skulle glæde 
mig, om danske firmaer kunne få denne opgave. Per Aarsleff 
har allerede vundet opgaven med at udbygge Masnedsund-
broen til et ekstra jernbanespor, men det bekymrer mig me-
get, at elektrificeringen af Ringsted- Rødby er sat i bero, indtil 
tidsplanen for Femern er kendt. Det dur bare ikke, at vores tog 
ikke kører, fordi vi så jager folk over i biler, og vejnettet på Lol-
land-Falster og Sjælland kan ikke klare de flere biler. Så kære 
politikere, det er en ommer, fastslog han.

Lars E. Hansen glædede sig i beretningen over, at Dansk 
Formands Forening nu så småt har indledt samtaler med Kon-
struktørforeningen om et reelt samarbejde.

- Vi holder nogenlunde status quo her i afdelingen, men kig 
lige rundt. Indenfor 10 år er de fleste af os væk, og det er utro-
ligt svært at gafle de unge. De gider ikke at interessere sig fag-
ligt. Vi er i øjeblikket 34 aktive, 15 pensionister og én efterløn-
ner. Det er tre aktive færre og to pensionister mere. Så vi kan 
konstatere en nedgang på ét medlem, hvilket i disse tider må 
anses for at være tilfredsstillende. Selv om jeg skulle skamme 
mig ved at sige det, så tør jeg godt være en lille smule tilfreds. 
Men det kan da ikke være rigtigt, at vi ikke kan blive nogle fle-
re. Vi skal ud i krogene, og her kommer I ind i billedet. Det er 
jer, der skal være ambassadører for DFF, understregede Lars 
E. Hansen.

- Det glæder mig, at I stemte nej til at sammenlægge hele Sjælland med os, 
for så kunne vi ikke bevare den nærhed som vi har her i afdelingen, 
påpegede afdelingsformand Lars E. Hansen i sin beretning.
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Første fælles årsmøde blev 
afviklet med fin tilslutning i Køge

AF NIELS HENRIKSEN

Efter at bestyrelsen i Københavns Afde-
ling nødtvungent måtte kaste håndklæ-
det i ringen på grund af for ringe tilslut-
ning til bestyrelsesarbejdet blandt 
medlemmerne, har Dansk Formands 
Forening i hovedstadsområdet trådt 
vande. Allerede på årsmødet i Syd og 
Vestsjællands Afdeling i 2016 blev de før-
ste tilnærmelser mellem de to afdelinger 
dog indledt, og nu er det slut med at føle 
hinanden på tænderne. De varme følel-
ser har været gensidige, og nu er en 
sammensmeltning af de to afdelinger en 
realitet, således at DFF på Sjælland og i 
København er forenet i én stor afdeling.
Årsmødet på Hotel Comwell Køge 
Strand var det første officielle parterne 
imellem, og her var der for begge parter 
dukket en del nye ansigter op. Nye an-
sigter for dem fra Syd og Vestsjælland og 
nye for dem fra København. Men som 
det altid sker, når formænd mødes, så 

vise det sig, at tonen er den samme, uan-
set om man kommer fra den store by el-
ler fra landet, så at sige. Hjertelig, frisk og 
ligetil. Og sådan var det, da den ny afde-
ling officielt skulle indfanges.

Afdeling Sjælland
Alt foregik i stor fordragelighed, og da 
den nyvalgte afdelingsformand Keld 
Dahl, som i 10 år har været afdelingsfor-
mand i Syd og Vestsjælland og gerne vil-
le stille sig i spidsen for den ny afdeling, 
foreslog, at navnet på den ny baby skulle 
være Afdeling Sjælland, blev der nikket 
bordet rundt. Væk er de geografiske be-
tegnelser Syd og Vest og København. 
Alle har adresse på Sjælland, og Sjælland 
er nu det, der forener dem i DFF.

- Navnet er blandt andet valgt i tråd 
navne som f. eks. Nordjyllands Afdeling, 
Østjyllands Afdeling og Afdeling SYD, 
således at vi nu har en linje i afdelings-
navnene, fortalte Keld Dahl, der sidder 
for bordende i den ny afdeling i tre og 
ikke fire år. Keld Dahl blev nemlig valgt 
som afdeling i Syd og Vestsjælland alle-
rede for et år siden.

Nyvalgt til afdelingens bestyrelse blev 
Bo Frederiksen, der er valgt for to år.

Årsmødet var godt besøgt.

Landsformand Kim Bøje Madsen aflagde 
hovedforeningens beretning.

Landsformand Kim Bøje Madsen overrakte en erkendtlighed til Ole Nyberg (tv) og Bjarne Knudsen for deres store arbejde i forbindelse med
overdragelsen af Københavns Afdeling til den ny Afdeling Sjælland.

SJÆLLAND OG KØBENHAVN
I ÉN AFDELING
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God modtagelse
Keld Dahl kunne fortælle, at den ny afde-
ling nu tæller i alt 317 medlemmer.
- Der har været fire møder igen i det år vi 
er gået ud af. Det første blev holdt i Sla-
gelse, derefter var vi i København, hvor vi 
blev rigtig godt modtaget. Det var en 
modtagelse, som var rigtig dejligt, for vi 
skulle orientere medlemmerne i Køben-
havn om, hvad der var sket, men også for 
at vise hvem vi er. Jeg siger mange tak 
for modtagelsen, sagde Keld Dahl, der 
glædede sig over gode arrangementer i 
løbet af året.

20 jubilarer
Afdeling Sjælland har i år hele syv 25 års 
jubilarer, nemlig Svend Hørup, Herlev, 
Arne Sewohl og Micha Holmar Ågesen, 

begge fra Køge, Preben Ejvind Olsen, 
Slagelse, Peter Rafael Laursen, Næstved, 
Jørgen Peter Voss Larsen, Stenlille og 
Kurt Arthur Berntsen fra Jyderup

Desuden yderligere syv 40 års jubi-
larer, nemlig Carl Erik Knudsen, Køge, 
Jens Jørgen Jensen, Faxe, Knud Viggo 
Hansen, Vemmelev, Børge Kristian Lar-
sen og Leif Haarlev Nielsen, begge Sla-
gelse, Poul B. Nielsen, Høng og Bent 
Aage Lins, Jyderup.

Endelig seks 50 års jubilarer, som er  
Knud Valdemar Hansen, Hørsholm, Kri-
stian Børge Pedersen, Græsted, Søren 
N Kjeldsen, Vejby, Erik Trier H Rasmus-
sen, Hornbæk, Viggo Peter Ptak, Næst-
ved og Villy Harald Lauridsen, Ølsted, 
der blev behørigt hyldet ved aftenfesten 
på hotellet.

Afdelingsformand Keld Dahl og landsformand 
Kim Bøje Madsen lykønsker Villy Harald 
Lauridsen med 50 års jubilæet ved aftenfesten.

Keld Dahl er formand for den ny Afdeling 
Sjælland.

Bo Frederiksen (i midten) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
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Syd og Vestsjællands 
pensionistmedlemmer har slået 
sig sammen med de ældre i nu 
nedlagte Københavns Afdeling

AF NIELS HENRIKSEN

Akkurat som de aktive medlemmer af 
Dansk Formands Forening mødtes til 
årsmøde på Hotel Comwell Køge 
Strand, samledes også den særdeles ak-
tive seniorafdeling til klubbens årsmøde 
på hotellet. Og akkurat som afdelingen 
nu har skiftet navn til Afdeling Sjælland 
har pensionisterne også skiftet navn til 
Seniorklubben DFF Sjælland.

Formand for seniorer i Syd og Vest-
sjælland, æresmedlem Niels Troest, for-
talte om årets velbesøgte arrangemen-
ter og kunne samtidig løfte sløret for de 
mange arrangementer for 2017, som al-
lerede er på plads:

I kraft af sammenlægningen mellem af-
delingerne i Syd og Vestsjælland og Kø-
benhavn var der også nyvalg til bestyrel-

sen, som herefter består af Niels Troest, 
Kaj Kaas Hansen, Gunner Pedersen, alle 
fra Syd og Vestsjælland, og Bjarne Knud-
sen, Per Ysbæk Nielsen samt Ole Peder-
sen Nyberg, alle fra København.

Det reviderede regnskab blev forelagt, 
og det viste et overskud på ca. 1200 kr. 
Bestyrelsen i den ny Afdeling Sjælland 
har besluttet at imødekomme et ønske 
om et tilskud for 2017 på 11.000 kr.

AKTIVE SENIORER 
SKIFTER NAVN

Ole Nyberg (tv) og tidligere forretningsfører i 
Dansk Formands Forening, Per Ysbæk-Nielsen, 
er med i bestyrelsen for Seniorklubben DFF 
Sjælland.

Niels Troest fortalte om arrangementerne for 2017 - flere er fælles for seniorer og aktive medlemmer.

Onsdag den 19. april 2017 besøg på Carlsberg Bryggeri.

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 Frede-
riksbergmuseerne. Nedgangen er markeret ved to glaspyramider.

Lørdag den 17. juni 2017 arrangeres Kanalrundfart og Flakfortet, eventuelt 
medbragt madkurv og eventuelt sammen med afdelingen.

Onsdag d. 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 Midtsjæl-
land. Tid og sted offentliggøres senere, lige som også deltagerbetaling til de 
forskellige arrangementer bliver blive meddelt i Formandsbladet.



14

GSV dækker på op mod en fjerdedel af markedet 
og er eneste 100 pct. danskejede totalleverandør af 
udlejningsmateriel

AF NIELS HENRIKSEN

Med omkring 400 medarbejdere og 17 afdelinger strategisk 
fordelt over det meste af landet er GSV Danmarks største udle-
jer af materiel. Virksomheden, der er en fusion mellem GSV, 
Pitzner, Bilsby og Bramsnæs Entreprenørmaskiner dækker op 
mod en fjerdedel af markedet og er den eneste totalleveran-
dør af udlejningsmateriel, som er 100 pct. dansk ejet.

- Vi arbejder primært indenfor de fire segmenter byggeri, an-
læg, industri/service samt den offentlige sektor. Vi forsøger at 
være ligeligt eksponeret indenfor alle fire kundesegmenter, så-
ledes at vi både oplever stor synergi mellem segmenterne og 
samtidig er mindre sårbare, når og hvis der er faldende kon-
junkturer indenfor et eller flere af områderne, forklarer marke-
tingchef Peter Krause.

Historien
V. M. Christensen etablerede i 1945 egen virksomhed med ud-
lejning af materiel, stillads og forskalling. 19 år senere stiftede 
Grunnet, Svendsen og Vaskær deres udlejningsvirksomhed, 
der kom til at hedde GSV - opkaldt efter deres respektive for-
bogstaver. I 1979 købte Axel Pitzner VMC. I årene herefter fu-
sionerede VMC Pitzner med flere aktører i branchen. I 2013 fu-

sionerede Axel Pitzner Fonden de virksomheder, som i årenes 
løb var blevet opkøbt og dannede med Pitzner Materiel A/S en 
af landets største udlejere. Bare to år senere købte den danske 
kapitalfond Capacap sammen med Henrik Christensen og virk-
somhedens administrerende direktør Dan Protin både GSV og 
Pitzner med henblik på at fusionere de to virksomheder til Dan-
marks største udlejer af materiel under navnet GSV. Allerede i 
2016 blev Bramsnæs Entreprenørmaskiner og Bilsby en del af 
familien og styrkede dermed positionen endnu mere.

Stærke på flere platforme
- Vi arbejder stadig med at forene kulturerne fra forskellige virk-

DANMARKS
STØRSTE UDLEJER 
AF MATERIEL
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somheder og måderne at gribe opgaverne an på. Det er en 
proces, som vores kunder naturligvis ikke mærker i det daglige. 
Til gengæld kan de glæde sig over, at vi er stærke på flere plat-
forme - endda markedsledende og størst på nogle af dem, si-
ger Peter Krause.

- Kunderne indenfor bygge og anlæg er typisk udførende 
entreprenørvirksomheder, der efterspørger maskiner og mate-
riel i alle størrelser og afskygninger. Lige fra den mindste bo-
remaskine til de største bomlifte med en arbejdshøjde på 58,5 
meter. Da vi i 2015 investerede i en JLG 1850SJ var vi den første 
materieludlejer i Danmark, der kunne tilbyde verdens største 
bomlift og dermed helt nye muligheder for kunderne, både til 
renoveringsopgaver og til nybyggeri. Den maksimale kapacitet 

i kurven er 453 kg, så det er muligt at have en del grej med op i 
højden, påpeger marketingchefen.

Kunder indenfor industri og service efterspørger også typisk 
lifte af forskellig slags, afhængig af opgavetyper. Det kan des-
uden bl.a. være leje af arbejdsplatforme til eksempelvis udven-
dig rengøring af høje bygninger. Det kan også være leje af pa-
villoner eller moduler til midlertidige kontorer.

Pavilloner og moduler
- Mange af vores offentlige kunder lejer også vores beboelses-
moduler, som er produceret efter høj dansk standard, og efter 
dansk byggeskik. På den måde får den lokale børnehave eller 
skole nogle midlertidige kvalitetsløsninger, som ikke engang 
behøver at være så midlertidige endda. Vores pavilloner kan 
nemlig efterfølgende indrettes som permanente løsninger, 
hvis kunden har behov for det, understreger Peter Krause.

- Hvis de kommunale budgetter er stramme, er det ikke 
sandsynligt, at kommunen vælger at opføre en ny tilbygning 
til skolen, selv om der er brug for flere klasseværelser. Til gen-
gæld kan skolen med fordel vælge en af vores moduler til at 
dække behovet, påpeger han.

- Moduler bruges også typisk i forbindelse med de mange 
og tit store renoveringsprojekter, vi ser indenfor det sociale 
boligbyggeri i disse år. Gennemgribende renoveringer, hvor 
beboerne er nødt til at flytte i kortere eller længere tid, kræ-
ver muligheder for genhusning, og her er vores moduler med 
både bad og toilet samt køkkenfaciliteter oplagte. Vi tilbyder 
endda at hjælpe med at opmagasinere beboernes indbo og 
andre ekstra services i en komplet totalløsning.

Kunderne inden for 
bygge og anlæg er 

typisk udførende entre pre
nør virksomheder, der 
efterspørger maskiner og 
materiel i alle størrelser 
og afskygninger.

Peter Krause 
marketingchef
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BMS - BEDST I HØJDEN - BILLIGST I LÆNGDEN

Troldholm 8 · 9400 Nørresundby  
TLF. +45 70 137 138 · www.bms.dk

Vi har i årtier været markedsførende i Skandi-
navien inden for udlejning af mobilkraner og 
specialuddannet mandskab – og i dag løser vi 
løfteopgaver på tre kontinenter. Alle opgaver 
bliver udført med maksimal vægt på sikkerhed, 
effektivitet og pålidelighed.

Foruden mobilkraner udlejer vi lastbilkraner 
og lastbillifte af enhver størrelse og til enhver 
opgave. Vi har et net af afdelinger i Danmark, 
Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Storbritannien 
og Sydafrika - og er i færd med at etablere os 
i USA.

BMS ER EN INTERNATIONAL, FAMILIEEJET VIRKSOMHEDSGRUPPE MED HOVEDKONTOR I AALBORG.
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DRA Cerficeret
GSV er DRA Cerficeret. Det vil sige, at virksomheden jævnligt 
kontrolleres af det uafhængige kontrolorgan Force Technolo-
gy.

- Certificeringen er vigtig for os, fordi den sender et positivt 
signal om, at vi er en virksomhed, der har orden i sagerne og 
samtidig understøtter vores strategi om hele tiden at tilbyde 
kunderne nyt, moderne og velholdt materiel. Vores materiel er 
naturligvis altid tjekket for mangler og funktionalitet, inden vi 
sender det afsted til kunden. Alt vores materiel har gennemgå-
et lovpligtige eftersyn, og vi kan tilbyde erstatningsmateriel og 
service på pladsen ude hos de kunden.

Udstrakt service
- I GSV går vi gerne det ekstra skridt – og så lige ét til. Vi vil 
være mere end en udlejningsvirksomhed. Vi vil være en mo-
derne servicevirksomhed, der både kan levere den bedste løs-
ning og den bedste service. Og for os handler den bedste ser-
vice også om en professionel rådgivning, således at kunden får 
det rigtige materiel første gang. Vi spørger altid kunden, hvad 
materiellet skal bruges til, lige som vi tilbyder at klare alt papir-
arbejdet i forhold til skiltning og forskellige tilladelser ved f.eks. 
liftopgaver. 

Vores dygtige ingeniører står selvfølgelig også til rådighed 
med de korrekte beregninger ved leje af eksempelvis arbejds-
platforme, som dimensioneres efter kundens opgave, fastslår 
Peter Krause.

- Med en stab af dygtige medarbejdere har vi særdeles god 
erfaring med at varetage hele projektforløbet, så alle forhold 
er tænkt ind i projektet – velovervejet og velkoordineret. Det 

er kundens garanti for at undgå ubehagelige overraskelser, og 
samtidig er kunden sikret et smidigt, professionelt forløb og 
behøver i realiteten kun at henvende sig ét sted.

Med 17 afdelinger fordelt i hele Danmark er GSV aldrig langt 
væk fra kunderne. Hver nat flytter GSVs interne logistik rundt 
på materiellet, så de har det rigtige materiel det rigtige sted på 
det rigtige tidspunkt. GSVs service er 24-7 via en døgnbeman-
det vagttelefon ordning, så GSV aldrig er længere væk end 
den nærmeste mobiltelefon.
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OPTIMERER AFDELINGER 
OG SIKRER BEDRE
KUNDESERVICE

LOXAM
Europas største udlejer af materiel kan i år fejre 50 
års jubilæum - de 10 af dem i Danmark

AF NIELS HENRIKSEN

Service, kompetence, kvalitet og nærhed er nogle af de værdi-
er, som Europas største udlejer af materiel til blandt andet byg-
ge- og anlægsbranchen hviler på. Franskejede LOXAM kan i år 
fejre sit 50 års jubilæum, og i år er det desuden 10 år siden, at 
den første lift blev fragtet ud til en dansk kunde. Jubilæerne 
markeres hen over hele året, blandt andet ved at give flere af 
de 25 afdelinger en nødvendig opdatering. LOXAM beskæfti-
ger 210-215 medarbejdere i Danmark.

Mange kunder og høj aktivitet sætter sine spor, og derfor le-
ver nogle af afdelingerne ikke længere op til de krav til kvalitet 
og udseende, som LOXAM stiller til sig selv. Desuden samler 
LOXAM sine kompetencer i centre, hvor kunden kan være sik-
ker på at få den bedste og mest kvalificerede rådgivning.

Professionel rådgivning
- Professionel rådgivning er en del af den service, som vi anser 
for at være afgørende i vores forhold til kunderne. Vi arbejder 
sammen med rigtig mange dygtige og kompetente kunder, 
men når den erfarne formand ringer og fortæller, at han skal 
bruge den lift, der er på side 4 i vores katalog, så spørger vi al-
ligevel ind til, hvad han præcist skal bruge maskinen til. Hvilken 
opgave han er i gang med, og så ender det nogle gange med, 
at han i virkeligheden er bedre tjent med at få maskinen på side 



6 leveret. I en branche, hvor pris ofte er den afgørende faktor, 
er der ikke råd til mange fejl, så når vi med vores rådgivning kan 
sørge for, at kunden får leveret den helt rigtige maskine til op-
gaven første gang, sparer kunden tid og dermed penge, påpe-
ger administrerende direktør Hanna Baunsgaard og teknisk 
chef Frank Larsen.

Afdelingsnettet
Ved optimeringen af afdelingsnettet flytter LOXAM sin spe-
cialafdeling for lifte fra Farum til hovedafdelingen i Karslunde, 
som med sin mere centrale placering er optimal for at dække 
hele Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Flytningen vil være fær-
dig fra omkring den 1. april. 

På samme måde flytter specialafdelingen for lifte fra Tilst 
ved Aarhus til en mere optimal placering i Skejby, hvor loka-
ler er bygget om og indrettet til formålet. I Kalundborg, som 
er en egentlig rental-afdeling, er LOXAM flyttet ind i en totalt 
ombygget hal. En tilsvarende afdeling i Aalborg er blevet gen-
nemgået fra A-Z. Rental i Nordhavnen i København har udvi-
det sit samlede grundareal til 5000 kvm, lige som der er etab-

Administrerende direktør for Loxam i Danmark, Hanne Baunsgaard, 
sammen med teknisk chef Frank Larsen.

1919
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leret nye faciliteter til udlejningskontor, velfærd og værksted. 
Endelig har LOXAMs nye modulcenter i Herning, der åbnede i 
maj 2015, gennemgået en større udvidelse, bl.a. med 400 kvm 
indendørs servicecenter for moduler.

Nærhed
- Med 25 afdelinger - 19 rental, fire specialafdelinger for lifte - 
alle afdelinger har i øvrigt lifte - og to specialafdelinger for mo-
duler - er vi altid tæt på kunderne. I forhold til udlevering af ma-
teriel betyder den fysisk nærhed ikke så meget for kunderne, 
for de fleste får leveret lejet materiel med vores biler, men til 
gengæld oplever vi, at nærheden til kunderne og det lokale 
netværk betyder rigtigt meget for mange. Vi kender kunderne, 
og de kender os, og vi kan mærke, at den tillid, som personlige 
relationer skaber, er vigtig, siger Hanne Baunsgaard.

Totalleverandør
- LOXAM er kendt for at have et bredt sortiment af materiel til 
bygge- og anlægsbranchen samt moduler både til byggeplad-

ser men også som midlertidige lokaler til eksempelvis offentli-
ge institutioner. Derfor er vi også gerne totalleverandør til stør-
re projekter. Vores sælgere og afdelingsledere tænker ikke kun 
på at leje en lift ud til en formand. De tænker i løsninger, og vi 
sender gerne en dygtig medarbejder ud på en byggeplads for 
at rådgive kunden på stedet. Sådan et besøg giver os tit mulig-
hed for at identificere andre områder, hvor vi kan hjælpe kun-
den, således at han får det helt præcis udstyr, der skal til for at 
løse opgaven.

- Vi er klar til at strække os langt for kunderne og deres be-
hov. Vi har kunder, som kommer til os, fordi de i en periode har 
brug for en helt særlig maskine, der skal kunne noget ganske 
specielt. Sådan en maskine kan de ikke finde på markedet, og 
så står vi på mål for kunden og sørger for en kundetilpasset op-
bygning. På den måde får kunden præcis den maskine, han har 
brug for, og når lejemålet er afsluttet, vil vi naturligvis forsøge 
at gøre andre tilsvarende kunder interesseret i maskinen, for-
tæller Frank Larsen, der tilføjer, at LOXAM på europæisk plan 
er meget visionære og innovative.
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Vi kender 
kunderne, og de 

kender os, og vi kan 
mærke, at den tillid, som 
personlige relationer 
skaber, er vigtig.

Hanne Baunsgaard 
adm. direktør

ISO certificeret
- Jeg er selv medlem af LOXAMs europæiske tekniske gruppe, 
hvor vi mødes og diskuterer, hvilke områder vi kan forny os og 
skabe merværdi for vores kunder. Vi kan allerede i dag tilbyde 
kunderne hybride lifte - altså lifte der kører på både diesel og 
elektricitet, og lige som udviklingen indenfor privatbilismen 
går imod el-drevne biler, så er jeg sikker på, at vi også snart vil 
se deciderede el-drevne lifte, som selvfølgelig vil have en 
gavnlig effekt på miljøet men som også vil være attraktive ved 
bl.a. indvendige renoveringsopgaver, påpeger Frank Larsen.
LOXAM er certificeret efter både ISO 9001 og ISO 14001. 

- Det er vi, fordi vi mener, at kvalitetsstyring og miljøledelse 
kan hjælpe os med konstant, at forbedre os – så kunden kan 
være sikker på altid, at få de sikre, gode og mest miljøvenlige 
løsninger hos os. Certificeringerne sender også et tydeligt sig-
nal om, at vi er en virksomhed, der har styr på de indre linjer, 
og endelig er der flere og flere kunder, som stiller krav om, at vi 
skal være certificeret, siger Frank Larsen.
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PERIs nye DUO-system er 
resultatet af mange års forskning 
i udvikling af polymerprodukter til 
byggebranchen

AF NIELS HENRIKSEN

Gennem mange år har PERI forsket i ud-
viklingen af polymerprodukter til bygge-
branchen. Resultatet er polytech, som er 
et kompositmateriale udviklet på basis af 
en polymermatrix. DUO er en helt ny ma-
terialeserie produceret af polytech, og 
som er karakteriseret ved stor robusthed 
og dermed lang levetid, stor fleksibilitet 
og ikke mindst lav vægt i forhold til tidli-
gere kendte løsninger. Den lave vægt 
betyder nemlig, at komponenterne let 
kan bæres af én eller to medarbejdere, 
og at der derfor i mange tilfælde spares 

dyr krantid på byggepladsen.
- I sammenligning med stål og træ er 

polytech meget let. Det betyder hurtige-
re arbejde og mindre krantid. Teknopo-
lymerer krymper ikke, de udvider sig ikke 
på grund af fugt, og de ruster ikke, så 
fordelene er mange ved at bruge vores 
nye forskallingssystemer i stedet for de 
traditionelle tunge produkter af træ el-
ler jern, påpeger salgsingeniør hos PERI 
Danmark, Torben Pehrson, der har an-
svaret for Midt- og Nordjylland.

Fleksibel
DUO-systemet er en fleksibel systemfor-
skalling, som muliggør effektiv forskal-
ling af vægge, søjler og dæk med et mi-
nimum af komponenter. Udover 
kassetterne og støbepladen er de fleste 
af DUOs tilbehørsdele fremstillet i det in-
novative kompositmateriale polytech, 
som er nemt og hurtigt at bruge i hver-
dagen. Næsten alle opgaver kan således 

løses uden brug af værktøj, og arbejds-
processerne er nemme at forstå. Det be-
tyder, at også mindre erfarne medarbej-
dere sagtens kan arbejde hurtigt og 
effektivt med den ny systemforskalling, 
samtidig med at størstedelen af de sam-
me systemkomponenter kan bruges til 
både vægge, søjler og dæk for en højere 
effektivitet i byggeprocessen.

DUO-systemet
Hovedkomponenterne i DUO-systemet 
består af kassetter med støbeplade, som 
nemt og hurtigt skiftes med få skruer og 
uden speciel fagkundskab, samt DUO-
låse. Kassetterne er 1,35 meter høje og 
med seks forskellige bredder sker tilpas-
ning i et 15 cm modul. DUO-låsene for-
binder kassetterne plant i stødet, og der 
er ikke behov for værktøj ved tilspændin-
gen.

Kassetterne kan bruges til både lodret 
og vandret forskalling. På den måde mi-
nimeres omkostningerne til investering 
og logistik samt reducerer den nødven-
dige træning af arbejdsstyrken. En be-
regning viser således, at med rådigheds-
mængden til 200 kvm vægareal og fire 
søjler på 2,70 meter er der blot behov for 
en yderligere investering på 20 pct. for at 
genanvende systemet som dækforskal-
ling. Mere end to tredjedele af enkeltde-
lene i DUO-systemet kan genanvendes 
ved den nye opgave, og investeringen 
er derfor væsentligt mindre end ved tre 
sammenlignelige, traditionelle forskal-
lingssystemer.

Fleksibilitet er således en af de helt 
store fordele ved DUO-systemet. Sam-
tidig med at kassetterne kan bruges til 
både vægge, dæk og søjler, kan de en-
kelte tilbehørsdele som låse og hjørne-
stolper bruges til løsning af flere typer 
opgaver. For entreprenøren betyder det, 
at han ikke behøver så mange enkeltde-

LET OG FLEKSIBEL
FORSKALLING
SPARER KRÆFTER
OG PENGE
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le, og behovet for lagerplads reduceres 
samtidig med, at transportomkostnin-
gerne formindskes væsentligt.

Ergonomi
Ingen DUO-enkeltdele vejer mere end 
25 kg og er dermed en ægte håndfor-
skalling til brug uden kran. Med lettere 
materialer møder medarbejderne en 
mindre trættende arbejdsdag, og kon-
centrationen forbliver usvækket, så risi-
koen for uheld mindskes. Hertil kommer, 
at enkeltdelene er uden skarpe kanter, 
hvorved risikoen for uheld mindskes 
yderligere.

DUO-låsen er et multifunktionelt værk-
tøj, som bruges til at samle kassetter 
med hinanden - låsene føres blot igen-
nem åbningerne og drejes 90+ grader 
uden brug af værktøj. Når den er låst, 
stikker den ikke udenfor kassetten, og 
det er derfor muligt at stable flere front-
monterede enheder oven på hinanden. 
Låsen bruges også til at fastgøre hjørner 
samt vægtykkelsesudligning og udlig-
ningsvederlag.

Multifunktionaliteten betyder, at det 
antal enkeltdele, der er brug for til en op-
gave, reduceres væsentligt.

Bæredygtigt
Polytech er et bæredygtigt materiale. Alt 
råmateriale indarbejdes i produkterne, 

og der opstår ingen affald under pro-
duktionen. Polytech-produkterne er let-
te, og den lave vægt betyder, at omkost-
ningerne til transport også er lave, og at 
mængden af udstødningsgasser derfor 
reduceres. Endelig er alle enkeltdele 100 
pct. genanvendelige. Brugt materiel kan 
genbruges ved produktion af nye pro-
dukter i en bæredygtig genbrugsøkono-
mi.

Salgsingeniør Torben Pehrson, PERI, demonstrerer de nye lette forskallingsprodukter 
for DFFs landsformand Kim Bøje Madsen til DM i Skills i Gigantium i Aalborg.
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ANBEFALEDE LEVERANDØRER

LOKALNYT

Statsbidrag Kontingent
Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag ATP
hedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag

i  alt
Fuldtid  med  A-kasse  og  EF-bidrag 1.020,00kr                   1.485,00kr             800,00kr               255,00kr                 27,00kr           3.587,00kr                      
Fuldtid  med  A-kasse  uden  EF-bidrag 1.020,00kr                   800,00kr               255,00kr                 27,00kr           2.102,00kr                      
Deltid  med  efterløn 678,00kr                         990,00kr                   800,00kr               255,00kr                 18,00kr           2.741,00kr                      
Deltid  uden  efterløn 1.020,00kr                   800,00kr               255,00kr                 18,00kr           2.093,00kr                      
Efterløn   1.020,00kr                   215,00kr               255,00kr                 27,00kr           1.517,00kr                      
Fuldtid  uden  A-kasse  og  EF-bidrag -kr                                     800,00kr               800,00kr                            
Pensionister -kr                                     85,00kr                   85,00kr                                

Dansk  Formands  Forening

Akademikernes

KONTINGENT  PR.  1.  JANUAR  ÅR  2017  FOR  DANSK  FORMANDS  FORENING  OG  A-KASSEN

PR.  KVARTAL

KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2017
FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A- KASSEN

PR. KVARTAL
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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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RESTERENDE ÅRSMØDER 2017

Østjyllands Afdeling den 4. marts 2017 i Randers.
Midt-Vest Afdeling den 7. marts 2017 i Sevel.
Bornholms Afdeling den 9. marts 2017 i Rønne.
Afdeling SYD den 18. marts 2017 i Esbjerg.
Nordjyllands Afdeling den 25. marts 2017 i Aars.

LOKALNYT

AFDELING SYD 
PENSIONIST OG EFTERLØNSKLUB

Bowlingtur den 26. april 2017 kl. 16.45 
på Enghavevej 9, 7100 Vejle med efterfølgende grillbuffet.

Deltager betaling 50 kr.

Kontingent for 2017 er 100 kr. som indbetales på
reg. 9560 kontonr. 6581408402.

Tilmelding senest  14 dage før arrangementet til:
Niels Hansen tlf. 61661300 n.hansen@hansen.mail.dk
Knud Lang tlf. 24249048 knudlang@gmail.com
Palle Brodersen tlf. 22406511 palib@balle-bredsten.dk

Generalforsamling lørdag den 11. marts 2017 kl. 11
på Hotel  Bredehus, Kirkegade 21, 7182 Bredsten.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
7.  Forslag fra medlemmer. Forslag  skal på skrift (mail eller brev) være 

bestyrelsen i hænde mindst en uge før generalforsamlingen for at 
kunne behandles. 

Knud Lang  tlf. 24249048 knudlang@gmail.com
Palle Brodersen tlf.22406511 palib@balle-bredsten.dk
Niels Hansen tlf. 61661300 n.hansen@hansen.mail.dk

AFDELING ØSTJYLLAND

Årsmøde den 4. marts 2017 på Memphis Mansion (Elvis Museet), 
Graceland Randersvej 3, 8960 Randers SØ

Tidsplan:                                                                                                                                     
Kl. 15:45 Ankomst/registrering                                                                                                                    
Kl. 16:00 Rundvisning/fortælling på Elvis Museet                                                                                        
Kl. 17:00  Årsmøde for medlemmerne - afslapning/opdagelse for  

ledsagerne
Kl. 19:00  HIGHWAY 51 BUFFET med øl/vand/vin efter eget ønske. 

Derefter kaffe/the og kransekage samt en cognac/Bailey.
Kl. 21:30  Afslutning, kom godt hjem.  Af hensyn til rundvisning og
  forplejning er der tilmelding til Leo: leo.kristoffersen@odder.

dk el. tlf. 51387455 senest mandag d. 27. februar 2017. 
Afd. er vært ved arrangementet, som dermed er gratis for 
deltagerne.

Dagsorden til Årsmødet:
1. Velkomst: v. afdelingsformand Leo Kristoffersen
2. Valg af dirigent:
3. Foreningens forhold:  v. landsformand Kim Bøje Madsen
4.  Afdelingens beretning for året der er gået, samt afdelingens 

planer for det kommende år: v. afdelingsformand Leo 
Kristoffersen

5.  Behandling af afdelingens økonomiske forhold:  v. kasserer 
Ulrik Von Benzon

6.  Valg til best.: Lars Knudsen og Ulrik Von Benzon er på valg
7. Forhold i øvrigt der vedrører fremtiden:
8. Indkomne forslag:
9. Evt.

ÅRSMØDE I AFDELING MIDT-VEST

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19 på Sevel Kro, Søgårdvej 2 7830, 
Vinderup
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter årsmødet er afdelingen vært ved et par stykker brød.

P.B.V. Vagn Nordentoft

ÅRSMØDE I AFDELING SYD

Dansk Formands Forening Afdeling Syd holder årsmøde 
lørdag den 18. marts 2017 Kl. 10.00 på Jerne Kro, Fredensgade 28, 
6705 Esbjerg

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 
6. marts 2017.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter årsmødet er afdelingen vært ved en frokost.
Afdelingen yder et tilskud til transport på 1 kr. pr km. 
Husk at printe en rutebeskrivelse som dokumentation til vores kasserer.

Valg til bestyrelsen:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Otto V Pedersen, Knud Egeskov, 
Per Davidsen og Sigurd Møller Schmidt.
P.B.V. Aksel B. Nielsen

ÅRSMØDE I NORDJYLLANDS AFDELING

Lørdag den 25. marts 2017 på Års Hotel, Himmerlandsgade 111, 
9600 Års

Program:
Kl. 9.00  Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Årsmøde
   Dagorden ifølge vedtægterne.
Kl. 12.30 Frokost.  Af hensyn til frokost vil jeg gerne have en tilmelding
    senest den 22. marts 2017 enten på tlf. 2338 9902  eller mail: 

nordjyll@danskformand.dk 
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være 
afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før mødet.

P. B V. Jens Melgaard

ÅRSMØDE BORNHOLMS AFDELING

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00 til ca. 21.00 
Green Solution House, Strandvejen 79, 3700. Rønne. 

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmeudvalg
3 Beretning a) Afdeling.v/Bjarne Andersen 
  b) Hovedforening v/Kim bøje Madsen
4 Regnskab.v/ Jørn Myhre
5 Indkomne forslag 
6 Valg a) Jørn Myhre Kasser – Bestyrelsesmedlem
  b) Flemming Kock Kristensen Bestyrelsesmedlem 
  c) Revisor-.Ole Køhlert 
7 Beretning fra arbejdsløshedskassen. Kim Bøje Madsen 
8 Fremtids virke. Hvad sker der med DFF. 
9 Eventuelt
Foreningen byder på mad kl. 19.00 
Tilmelding til Bjarne Andersen 30181633 senest den 29. februar
P.B.V. Bjarne Andersen
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FRA FORENINGEN

HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10 • 2300 København S. • Tlf. 32 96 56 22 
Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk

Åbningstider: 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 
01.12.16 Hans Nikolaj Ambrosen  Bornholm 
01.12.16 Jakob Heltborg Jensen  Nordjylland 
01.01.17 Thorbjørn Guttesen  Syd- og Vestsjælland 
01.01.17 Ove Jensen  Syd 
01.01.17 Majken Bruntse Johansen  Østjylland

DØDSFALD 
    Afdeling 
18.10.16 Kurt Jens Chr. Hollænder, Holmeåvænget 23, Hovborg Syd 
27.12.16 Kaj Julian Thomsen, Kastaniealle 43, 7442 Engesvang Midt. Vest 
31.12.16 Jens J. Hockerup, Søgade 19, st.th., 8600 Silkeborg Østjylland 
26.12.16 Knud Stokholm, Birkerød Parkvej 184, 3460 Birkerød København 
13.01.17 Poul Erik Frandsen, Svanes Torv 1, 8700 Horsens Syd 
25.01.17 Poul Kure, Mariendalsvej 10, 8940 Randers Østjylland

MÆRKEDAGE

NORDJYLLAND
70 år 23-03 Thoft T. Andreassen, Musvågevej 6, 9230 Svenstrup J.

70 år 08-04 Hans Magnus Nielsen, Mastrupvej 6, 9530 Støvring

50 år 14-03 Bjarne Svane Nielsen, Botvedsvej 4, 9430 Vadum

50 år 27-04 Gert Henrik Christensen, Abildhaven 8, 9900 Frederikshavn

ØSTJYLLAND
60 år 02-04 Vagn Kristian Hansen, Kildehøjen 108, 8240 Risskov 
60 år 15-04 Henning Holm Hansen, Sverigesvej 15, 8370 Hadsten
50 år 04-04 Michael Christensen, Mejlbyvej 13, 8370 Hadsten
30 år 09-04 Finn Vestergaard Nielsen, Erantisvej 8, 8920 Randers NV.

MIDT-VEST AFD.
60 år 04-04 Henry Thorbjørn Madsen, Ørslevklostervej 178, Hald
  7840 Højslev.

AFDELING SYD
75 år 17-03 Remon Kidholm, Bådvej 34, 5240 Odense NØ. 
75 år 30-04 Anni Thomsen, Højvangshaven 46, 6700 Esbjerg
70 år 05-03 Tommy Walther Pedersen, Nørremarksvej 69, 
 5762 Vester Skerninge
60 år 21-04 Jan Thylstrup Christiansen, Ankersvej 37, 7000 Fredericia
50 år 13-03 Lars Jytzler, Februarvej 33, 6705 Esbjerg Ø
50 år 21-03 Lars Nilssonm, Plantagevej 10, 4892 Nørremark – Kettinge.

AFDELING SJÆLLAND
60 år 01-03 Bareld Van Der Scheer, Møllehusvej 4, 4653 Karise 
60 år 17-03 Kurt Ole Sørensen, Esbønderupvej 11, 3230 Græsted
60 år 19-03 Ole Christensen, Topshøjvej 24, 4180 Sorø
60 år 22-03 Preben Önnerth, Holmevej 15 B, 2830 Virum
60 år 28-04 Niels Jørgen Eriksen, Mosevænget 22, 4242 Boeslunde
40 år 16-03 Robert Christensen, Høbjergvej 89, 4340 Tølløse

LOLLAND FALSTER AFD.
Ingen

BORNHOLM AFD.
Ingen

TEMA I NÆSTE UDGAVE 
DFF har til blad nr. 2-2017 valgt temaet: Affaldshåndtering 
og genbrug (nedbrydning, knusning & sortering).
Vi sætter fokus på nedbrydning og håndtering af affald og 
hvilke udfordringer, det giver. Vi vil lave nogle interviews med 
enkelte leverandører og udførende entreprenører, indenfor 
branchen.
For yderligere information kontakt Rosendahls mediaser-
vice, konsulent Kasper Kristensen på tlf. +45 7610 1144. 
DEADLINE ER DEN 31. MARTS 2017.

DØDSFALD 
     
Onsdag den 25. januar afgik æresmedlem og tidligere afdelings-
formand i Dansk Formands Forenings Afdeling Østjylland, Poul Kure 
ved døden, 81 år. 

Poul Kure, som først sad i bestyrelsen i den lokale afdeling, blev i 
1992 valgt til formandsposten i Randers Afdeling. Poul Kure sad som 
afdelingsformand i hovedbestyrelsen i Dansk Formands Forening 
indtil 2004, 12 år i alt, hvorefter Poul Kure blev æresmedlem i Dansk 
Formands Forening.

Dansk Formands Forening og 
Afdeling Østjylland vil gerne 
med disse linjer udtrykke et 
ære være Poul Kures minde.

 
P.F.V. 
Kim Bøje Madsen 
Landsformand
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SIDE 6 

Publikum svigtede 

Maskiner Under Broen

SIDE 10 

Droner sparer mandetimer 

og giver helt nye 

muligheder 

SIDE 14 

Jørgen er chauffør på 

førerløs kridtmaskine

SIDE 18 

Plejer er død 

på byggepladsen

TEMA: 

Isolering og teknologi 

på byggepladsen

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.

FORMANDSBLADET

TEMA: UDDANNELSE OG ARBEJDSMILJØ

SIDE 4 FORMANDEN  FYLDTE RUNDT

SIDE 6-12 LANDSRÅDS- 
MØDE

SIDE 14 KOMMUNALKURSUS

SIDE 16 NCC HAR FOKUS  PÅ ARBEJDSMILJØET

SIDE 21 KURSER FOR FORMANDSSPIRER
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NÆSTE TEMA UGE 17-2017:

AFFALDSHÅNDTERING
OG GENBRUG

(NEDBRYDNING, KNUSNING & SORTERING).
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