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Leder

Finanslovsforslaget for 2021
Når jeg ser på finanslovsforslaget for 2021 som er 
fremlagt, så ser jeg desværre en del der godt kunne 
gøres bedre. 

Det første er, at dagpengene bliver mindre værd. 
Mens lønnen løbende stiger, så følger dagpengesat-
sen ikke helt med – det kan mærkes.

Dagpenge som skal sikre, at der er råd til, at vi kan hol-
de børnefødselsdag, eller vi kan blive i vores bolig hvis 
uheldet skulle være ude, og vi rammes af arbejdsløs-
hed i en kortere eller længere periode.

Det er en af grundstenene i vores Flexicurity model, 
som politikerne langsomt gnaver i stykker. Det er på 
tide, at dagpengene følger lønudviklingen – Og det 
skal prioriteres i næste års finanslov! 

Genopretning af Arbejdstilsynet
Den anden advarselslampe der blinker, det er når vi 
ser på bevillingerne til Arbejdstilsynet.

Sidste års politiske aftale sikrede ikke en fuld genop-
retning, og det er skuffende at finanslovsforslaget 
ikke giver den styrkelse, der er brug for efter mange 
års besparelser. 

Det er utroligt, at regeringen glemmer, hvor vigtig en 
stor og permanent indsats for bedre arbejdsmiljø er. 

Arbejdstilsynet er jo også dem, der holder øje med, at 
det ikke bliver for farligt ude på byggepladsen. Og det 
er dem der giver påbud til virksomheder der ikke har 
styr på det psykiske arbejdsmiljø, og hvor medarbej-
dere risikerer at gå ned med stress.

Permanent indsats mod social dumping
Den sidste advarselslampe går på, at indsatsen mod 
social dumping stadig ikke er gjort permanent.

Vi ser sager, hvor udenlandske medarbejdere stuves 
sammen i uhumske containere og samtidig bliver 
groft underbetalt!

EU’s indre marked og arbejdskraften har fri bevæge-
lighed, og det er jo ikke midlertidigt. 

Hvis man ønsker en stabil indsats, er det ikke seriøst 
med midlertidige løsninger, som hele tiden skal gen-
startes fra nul. 

Det er helt afgørende, at myndighedsindsatsen mod 
social dumping gøres permanent, så man har en ord-
ning der virker hver gang. 

Corona
Vi har heldigvis set at regeringen, i finanslovsforslaget 
for 2021, klogeligt har valgt at afsætte penge til at af-
bøde nogle af de tæsk, coronaen giver vores samfund.

En god kur mod en corona-smittet økonomi er job-
skabende investeringer i den grønne omstilling. Det 
er vigtigt, at vi kommer med på den bølge. 

De har afsat en krigskasse på 9,2 milliarder kroner. 
Dén kan bl.a. bruges til at skabe grønne jobs og klare 
nogle af de midlertidige sundhedsmæssige udfor-
dringer corona-krisen medfører. Hvis krigskassen bli-
ver forvaltet rigtigt og klogt omkring grøn omstilling, 
så skulle det gerne give vores kollegaer et godt 2021 
og måske rækker det helt ind 2022.  

Nok om finanslovsforslaget.

Pensionsalder
En af de ting vi vil følge meget nøje er, at man her i 
løbet af efteråret i Folketinget skal stemme om, om 
vores pensionsalder igen skal stige, denne gang vil de 
hæve pensionsalderen til 69 år.

Jeg mener at 68 år, er mere end nok og denne næsten 
automatiske stigning i pensionsalderen må stoppe 
NU!

Jeg vil ønske jer og jeres familie en rigtig god jul og et 
godt nytår. 

Jørgen Jakobsen 
Kredsformand



Nyt fra Kredsen

Faglig sag på skor stens fejer området
Vores medlem blev efter 43 år fy-
ret med den begrundelse, at der 
manglede arbejde. Vi gik ind i sa-
gen, fordi vi kunne se, der var kol-
leger med kortere anciennitet, 
som ret beset burde fyres før man 
fyrede vores medlem, der havde 
43 års anciennitet.

Vi indkalder til et mæglingsmøde, 
og på mæglingsmødet tog det så 
en anden drejning!

På mæglingsmødet mente man, 
at det var galt med medlemmets 
kompetencer, og det er klart efter 
sådan en melding, kunne vi ikke 
andet end sige, at vi ønskede at se, 
hvad de forskellige medarbejdere 
havde af kompetencer. Dette kun-
ne man ikke fremlægge på mæg-
lingsmødet, så vi videreførte sa-
gen til en faglig voldgift. 

Inden den faglige voldgift, fik vi 
fremlagt en liste med de kompe-
tencer de forskellige medarbejde-
re havde i virksomheden. Ud fra 
den liste, kunne vi se at der ikke 
var ret meget forskel på hvad de 
ansatte havde af kompetencer, og 
vi gik derfor til voldgiften med et 
krav om 200.000 kr. i erstatning for 
usaglig og uberettiget afskedigel-
se.

Dog skulle det vise sig, ved vold-
giftens afgørelse, at dommeren, 
lagde vægt på at vores medlems 
kursusbeviser ikke var af ny dato, 
og at han ikke havde et specifikt 
kursus indenfor indregulering af 
villa ventilation, som var det virk-
somheden ønskede at oppriorite-
re som en af deres kommende ar-
bejdsopgaver.   

Virksomheden blev desværre fri-
fundet for at skulle betale erstat-
ning for usaglig og uberettiget af-
skedigelse af vores medlem. 

Derfor skal en opfordring her fra 
kredsen være: Få nu alle jeres 
kursusbeviser ajourført, og tag 
de kurser der kan bruges i jeres 
daglige arbejde!

Jørgen Jakobsen
Kredsformand 

KREDS SYDJYLLAND-FYN 
 Kredskontor:

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider:
A-kasse:

Man. – tors. fra kl. 8.30 – 13.30
Faglig:

Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

eller efter aftale

Tlf. 36 38 35 50

E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Kredsformand:
Jørgen Jakobsen

Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51 
joj@blikroer.dk

Næstformand: 
Carsten Kringelum Duus

Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 
cae@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler: 
Thomas Eriksen

Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 
tke@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen

Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97 
mej@blikroer.dk

Faglig Konsulent/A-kasse: 
Jim Lorentzen

Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57 
jil@blikroer.dk

Faglig organisator: 
Erik Kofod 

Tlf. 36 38 35 01 Mobil 51 53 31 54 
eko@blikroer.dk

Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk
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Nyt fra Kredsen

Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse…
VVS-branchen tager endnu et skridt for den grønne 
omstilling, de digitale løsninger og for at sikre at ar-
bejdet udføres af VVS’er.

VVS-energiuddannelsen er blevet revideret og opda-
teret. Det betyder, at uddannelsen er blevet tilpasset 
nutiden og det sikrer faget i fremtiden. Kravene for 
gennemførelse af uddannelsen er blevet skærpet be-
tydeligt og det vil fremadrettet stille større krav til vo-
res elever. Med den nye uddannelse får vi givet vores 
lærlinge og hele branchen et stort kompetenceløft. 
Det er en nødvendighed, hvis vi som fag og branche 
skal kunne følge med tiden og udviklingen. Den nye 
VVS-energiuddannelse sikrer branchens fremtid, og vi 
vil stå stærkt og være en attraktiv aktør i den grønne 
omstilling og digitale løsninger.

Den nye VVS-energiuddannelse sætter større fokus på 
bæredygtighed, herunder klimasikring, cirkulært byg-
geri, skybrudssikring, genbrugsvand og CO2-udled-
ning. IoT og datahåndtering er også en del af den nye 
uddannelse, hvor der gives kendskab til intelligente 
installationer og datasikkerhed. Der bliver større fo-
kus på dokumentation og kvalitetssikring af eget ar-
bejde. Nye fællesfag som Erhvervsinformatik og Tek-
nologiforståelse, skal give indblik i ny teknologi 
indenfor VVS-branchen.

Udover selve svendeprøven bliver der nu stillet krav til 
at bestå certifikatprøver. Der vil være obligatorisk cer-
tifikat til gnistproducerende værktøj (varmt arbejde) 
på grundforløbet, samt obligatoriske certifikater på 
VVS-specialer - For installationsteknikere skal uddan-
nelsen bestås med fjernvarmecertifikat og for Ener-
gispecialister skal der bestås både med fjernvarme-
certifikat og kølecertifikat. Alle beståede certifikater 
kommer til at fremgå af svendebrevet

Kompetenceløftet på uddannelsen sikrer dygtige 
medarbejdere i fremtiden, men det kan ikke stå alene. 
At revidere og opdatere VVS-energiuddannelserne er 
kun første skridt i den rigtige retning. Efter- og videre-
uddannelse er lige så vigtig en faktor, for at vi kan op-
timere og sikre den arbejdsstyrke vi allerede har i dag. 
Her har både virksomheder og medarbejdere et kæm-
pe ansvar for at være med til at løfte denne opgave. 

Overenskomstforhandlinger 2020 sikrede parterne i 
VVS-branchen en kompetenceudviklingsfond med 
virkning fra 2021. Overenskomstparterne er således 
enige om, at både virksomheder og medarbejdere 
har en forpligtelse til at sørge for en løbende kompe-
tenceudvikling. Det betyder, at virksomhederne skal 
give medarbejderne de fornødne uddannelsesmulig-
heder, ligesom medarbejderne er forpligtede til at 
deltage i den fornødne uddannelse. Virksomhederne 
og medarbejderne opfordres derfor til at foretage en 
uddannelses- og kompetenceplanlægning. For at 
fremme mulighederne for at leve op til disse forplig-
telser etableres en Kompetenceudviklingsfond for 
VVS-branchen.

Vi opfordrer dig til at gøre brug af din ret til uddannel-
se igennem din overenskomst, så du hele tiden kan 
blive bedre til dit job. Det er den bedste vej til en bed-
re løn og større arbejdsglæde.

Få overblik over alle kurser på: www.amukurs.dk – her 
kan du se alle de udbudte kurser – både de mere al-
mene kurser og de brancherelaterede kurser.

Er du i tvivl om dine rettigheder til efter- og videreud-
dannelse, så læs mere i din overenskomst eller kon-
takt kredsen på tlf. 36383550.

Carsten Kringelum Duus, Næstformand

 Vi vil gerne fra Kredsen ønske alle medlemmer og 
deres familier en god jul og et indbringende nytår.
 Telefontider i Kredsen mellem jul og nytår, alle hverdage 
fra 8.00-12.00.

http://www.amukurs.dk
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Nyt fra Kredsen

Netværksmøder i Blik & Rør, Kreds Sydjylland-Fyn
Vi har nu holdt netværksmøder i Horsens, Vejle, Kol-
ding, Fredericia/Middelfart, Åbenrå/ Haderslev og 
Sønderborg afdelinger, hvor vi har været samlet i to 
dage. I løbet af dagene kommer vi bl.a. omkring de 
udfordringer, vi har inden for vores branche, og ofte 
viser det sig, at det er de samme udfordringer vi har i 
de forskellige firmaer. Vi taler om vigtigheden af, at vi 
er organiseret i den rigtige fagforening, lokalaftaler 
og hvad vi har af forventninger til vores fagforening.

Vi har haft nogle rigtig gode møder, hvor der har væ-
ret en god og konstruktiv debat, og hvor vi lærer hin-
anden at kende på kryds og tværs af firmaer og byer.

Vi har fået lavet en Facebook gruppe, som hedder Blik 
& Rør netværks gruppe Sydjylland/Fyn, hvor alle er 
velkommen til at byde ind. Vi bruger den bl.a. til at in-
vitere til vores fyraftensmøder, eller hvis nogen mang-
ler arbejde, eller hvis der mangler folk i deres firma.

De næste netværksmøder er i Esbjerg d. 12. og 13. no-
vember 2020, i Svendborg/ Syd/Vest Fyn d. 14. og 15. 
januar 2021 og i Odense d. 25. og 26. februar 2021.

Hvis du har lyst til at deltage i vores netværksmøder 
eller kender du en som er interesseret, er du meget 
velkommen til ringe til mig på tlf. 51533154.

Erik Kofod.
Faglig Organisator

Nyt fra Opmålerne
Thomas og Mette melder om rigtig fornuftig indtje-
ning på opmåler ordningen.

RING TIL OS! 
Der er stadigvæk plads i vores kalendere og vi skal alle 
huske at bruge vores opmålersystem, sådan at det 
ikke bliver glemt, kan udvikles og ikke mindst bibe-
holdes!!

Stigninger på prislisten:
Pr 01-03 2020  1,80%
Pr 01-10 2020 1,40%
Fra 2008 og til d.d. Tillægges i alt  18,18% 

Tlf: Mette   51533197
Tlf: Thomas  51533155

Er du ny i forhold til at bruge prislisten??
Ring bare, vi hjælper gerne fra start til slut!

Har du og kollegaerne lyst, afholder vi også gerne fyr-
aftens møde på det lokale kontor, hvor vi vil gennem-
gå prislisten fra til A til Z, kopisedler, dagløn mv. 

DER ER PENGE AT HENTE, KOM I GANG 😊

Hilsen opmålerkontoret
Thomas og Mette
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Dødsfald
✞

Anton Ferslev Jeppe Jeppesen
6705 Esbjerg Ø.

52 år
❈

Æret være hans minde

Ny Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

llan Schmidt, Evida A/S, 01-02-2020

Jacob Pehrson Nielsen, Ribe VVS Service A/S, 
01-04-2020

Ny Tillidsrepræsentant (TR)

Jacob Finn Larsen, Scanpipe A/S 
afd. Vand og design, 30-04-2020

Niels Steen Vorstrup, JME VVS ApS, 
15-05-2020

Dennis Berg Andersen, DIT A/S, 
Brobyværk Service 11-06-2020

Nyt fra Kredsen

Fyraftensmøde
Fredag d. 18/9 holdt vi, i samarbejde med Metal Rørklub fra Fredericia, fyraftens grill i Fredericia ved Brdr. Dahl.
En hyggelig eftermiddag og god faglig snak 😊
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Nyt fra Afdelingerne

Familiedag i 
Løveparken 
Givskud Zoo
En sommerdag i august mødte 
mange af vores medlemmer og 
deres familier op til en dejlig 
dag i Løveparken. Det er en god 
tradition, som særligt børne-
fami lierne støtter op om, og 
som vi heldigvis havde mulig-
hed for at afholde – naturligvis 
på Corona-venlig vis.

Midt på dagen mødtes vi  
til fællesspisning ved grillen.

FFaammiilliieeddaagg  ii  
LLøøvveeppaarrkkeenn    
GGiivvsskkuudd  ZZoooo  

Løveparkvej  3  Givskud  •  7323  Give  

  
SSøønnddaagg  ddeenn  2288..  aauugguusstt  22001166  

 
  
Arrangementet  er  for  alle  medlemmer  og  deres  hjemmeboende  børn  
  

Program:  
  
Kl.  10.00      
Givskud  Zoo  åbner.    
  
Kl.  13.00      
Vi  mødes  ved  grillen.  
(Ved  P3)  
    
Kl.  14.30  
Rør  og  Spørg  for        
børnene  (Zonescenen)  
  
Kl.  18.00  Givskud  Zoo  lukker.  

  
  
Blik  &  Rør  betaler  indgangen  og  er  vært  ved  pølser  fra  grillen.  Du  skal  selv  
medbringe/købe  drikkevarer  m.v.  
  
Tilmelding:  
Tilmeld  dig  pr.  mail:  sydjylland-fyn@blikroer.dk  eller  ring  til  Kredskontoret  tlf.  
36383550,  senest  torsdag  den  18.  august  2016,  med  oplysninger  om:  
  
Antal:    Voksne  (max  2),  børn  over  12  år,  børn  3-11  år,  børn  u.  3  år.  
  
Ligeledes  har  vi  brug  for  at  du  på  mailen  påfører  navn  og  adresse,  da  du  efter  
tilmeldingsdatoen  d.  18.  august,  pr.  post,  vil  få  tilsendt  billetter  til  Givskud  Zoo.  

FFaammiilliieeddaagg  ii  
LLøøvveeppaarrkkeenn    
GGiivvsskkuudd  ZZoooo  
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36383550,  senest  torsdag  den  18.  august  2016,  med  oplysninger  om:  
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Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00
Torsdag, faglig afd. 13.00 – 17.00
Formand: Torben Nielsen, HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14
E-mail: bliknielsen@gmail.com

Syd/vest Fyns afdeling:
Formand:  
Danni Steen Øfjord-Andersen
Tlf. privat: 22 96 96 18

Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30. 
Formand: Kim Lindholm Jørgensen 
Tlf. privat: 40 45 74 79
E-mail: kimljbat@gmail.com

Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Bjørn Granhøj Toftdal
Tlf. privat: 20 84 46 43
E-mail: B.G.T.76@hotmail.com

Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens 
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00-16.00 
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com

Vejle afdeling:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 42 44 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk 

Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med 
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 60 16 20 92
E-mail: eko@blikroer.dk

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Mette Jørgensen
Tlf. privat: 51 53 31 97
E-mail: mej@blikroer.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 80 30 00 58 
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com 

Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P. Hanssens Gade 21, st. 
6200 Aabenraa. (hos 3F) 
Kontortid: ulige uger onsdage 8.30-10.00 
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com 

Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
E-mail: jacobnielsen@stofanet.dk



8 www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Lej et dejligt sommerhus til en god pris!

Feriehusene i Houstrup & Bork
Der er endnu ledige perioder frem til 28. februar 2021, hvor du har mulighed for at leje et af 
vores dejlige feriehuse ved Vestkysten.

Se ugerne på vores hjemmeside www.blikroer-sydjylland-fyn.dk  
Her finder du også billeder og mere information om vores huse.

Ansøgning til den kommende sæson 2021/22
Ansøgning sker via vores hjemmeside www.blikroer-sydjylland-fyn.dk fra d. 28. februar 2021,  
og er efter ”først til mølle”-princippet.

Priser for sæson 2021/22:
Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.) samt uge 42 (fre-fre) pris pr. uge 3.200 kr.
Øvrige uger (fre-fre)     pris pr. uge 2.200 kr.
Weekend (tors-søn)       1.200 kr.
Mellemdage (søn-tors)          1.000 kr.

Weekend/mellemdage kan kun lejes hvis huset ikke er lejet ud hele ugen. 
Priserne er inkl. elforbrug.

Ferieforeningen ønsker alle en rigtig glædelig jul.

http://www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
http://www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Jul i afdelingerne

Fredericia/Middelfart 
Afdeling
Blik & Rør Fredericia/Middelfart Afdeling inviterer til 
julefrokost for pensionister og efterlønnere
fredag den 27. november 2020, kl. 13.00 på Holms 
Restaurant, Algade 60, 5500 Middelfart

Vi glæder os til at se dig.

Su. til formand, Erik Kofod på tlf./sms: 51533154, se-
nest fredag den 20. november 2020. 

Vel mødt
P.B.V. Erik Kofod

Kolding Afdeling
Kolding afdeling inviterer alle pensionister og efter-
lønnere til Julekaffe torsdag d. 3. december 2020 fra 
kl. 15.00

Mød op i afdelingens lokale på Vonsildvej 67, 6000 
Kolding (Malernes Fagforening) til en hyggelig efter-
middag i selskab med gode kollegaer.

Afdelingen er vært med lidt godt til halsen og i samme 
forbindelse, kan årets julegave afhentes.
Tilmeld dig ved Bent Ole på tlf. 71959639 senest d. 
27. november 2020.

OBS er Covid19 situationen stadigvæk kritisk d. 3. de-
cember, aflyses julekaffen, men julegaven vil stadig-
væk kunne afhentes på kontoret.

Vel mødt!!
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling

Fredericia/Middelfart 
Afdeling 
Fredericia/Middelfart Afdeling vil, i samarbejde med 
Dansk Metal Rørklub i Fredericia, invitere Svende & 
Lærlinge medlemmer til J-dag

fredag d. 6. november kl. 17.00 til 21.00

på kredskontoret, Valmuevej 2, 5500 Middelfart. Vi er 
vært med lidt godt til ganen og maven.

Kig forbi til en god faglig snak og hyggeligt samvær. 
Du kan tilmelde dig hos Erik på tlf. 51533154, gerne 
SMS.

P.B.V.  Erik Kofod
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Jul i afdelingerne

Horsens Afdeling
Inviterer til Julehygge for pensionister og efterlønne-
re fredag d. 4. december 2019 kl. 10.00 i afdelingens 
lokale på Robert Holms Vej 1, Horsens. Tilmeld dig hos 
Bent på tlf. 27507806 eller Christian på tlf. 22803662. 
Vi ses til nogle timers hyggeligt samvær.

Hilsen bestyrelsen i Horsens Afdeling

Aabenraa/Haderslev Afdeling
AFLYSNING: 
Grundet Covid 19 har bestyrelsen i Aabenraa/Hader-
slev afdeling valgt at aflyse pensionistjulefrokosten.

Vi vil gerne fra Aabenraa/Haderslev afdeling benytte 
lejligheden til at ønske alle medlemmer og deres fa-
milier en glædelig jul, samt et godt og lykkebringen-
de nytår.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Svendborg Afdeling
Gode kollega.

Svendborg afdeling indbyder dig hermed til JULE-
HYGGE torsdag den 10. december 2020 fra kl. 16.30 til 
18.00 i vores lokaler, Vestergade 120, 5700 Svendborg.

Mød op og få en hyggelig snak med dine kollegaer.

Afdelingen er som sædvanlig vært med sandwich, øl 
og vand. Og du får en god flaske rødvin med hjem til 
juleanden.

Vi ses torsdag den 10. december

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Kim Lindholm Jørgensen, Formand

Vejle Afdeling
Vejle afdeling afholder julefrokost for pensionister lør-
dag den 5. december 2020 kl. 12.00 på Conrads Cafe. 
Tilmelding nødvendig til Lars Støckel på tlf. 28119271 
senest mandag d. 30. november 2020.

På bestyrelsens vegne
Morten Gydesen 
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Jul i afdelingerne

Syd/Vest Fyn Afdeling
Vi vil gerne fra Syd/Vest Fyn afdeling benytte lejlighe-
den til at ønske alle medlemmer og deres familie en 
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Esbjerg Afdeling
AFLYSNING: 
Grundet Covid 19 har bestyrelsen i Esbjerg afdeling 
valgt at aflyse alle arrangementer resten af året, det 
være sig juleafslutning i afdelingen, pensionistjulefro-
kosten m.m.

Vi vil gerne fra Esbjerg afdeling benytte lejligheden til 
at ønske alle medlemmer og deres familier en glæde-
lig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Odense afdeling
Odense afdeling indbyder alle medlemmer, både 
svende og lærlinge til JUL I FAGFORENINGEN, torsdag 
den 10. december 2020, fra kl. 15.00 til 17.30

Vi mødes i vores lokaler på Kanalvej 153 Y, 5000 Oden-
se C, til julehygge og en faglig snak.

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med til-
hørende øl og vand. Du får en flaske rødvin med hjem 
til juleanden.
Vi ses den 10. december!

NB: HUSK! – at tage din kollega med!

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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ÅRSMØDET 2020 – DER BLEV DIGITALT
Blik & RørUngdom skulle tilbage i april måned have 
afholdt Årsmøde i Svendborg, men grundet Corona 
nedlukning blev Årsmødet aflyst. En ny mødedato 
blev sat og forberedelserne startede på ny. Weeken-
den blev ændret til den 25. til 27. september 2020. 
Igen blev alle skibe sat i søen for at få afviklet det årli-
ge begivenhedsrige Årsmøde for ungdommen. Ny 
aftale kom på plads med Svendborg vandrehjem, 
Standupkomikerens show lykkedes det at få rykket, 
workshops blev tilpasset til de mulige oplægsholdere, 
mv…

Men så skete det igen! Kun en uge før afholdelse af 
det ’nye’ Årsmøde, et nyt niveau af Corona-restriktio-
ner rammer hele landet. Landets udskænkningsste-
der skal lukke klokken 22 og forsamlingsforbuddet 
sænkes igen til 50 personer. Først nævnte havde de 
unge mennesker nok overlevet, men at overholde for-
samlingsforbuddet var ikke realistisk.

Nye tider, nye løsninger. Årsmødet 2020 blev digitalt. 
De 4 kredses delegerede blev indkaldt, i henholdsvis 
København, Roskilde, Ålborg og Odense, hvor de 
delegerede via TV skærme og kameraer kunne følge 
og deltage i Årsmødet.

13 lærlinge fra Kreds Sydjylland-Fyn var med i Odense 
og deltog i det virtuelle Årsmøde. Beretning og regn-
skab blev på fornemmeste vis fremlagt og et nyt 

Landsudvalg og formand blev indstillet og valgt til 
Blik & RørUngdom. Ny formand for Blik & RørUngdom 
på landsplan, blev Kasper Jørgensen fra Kreds 
Sjælland-Bornholm. Med Kaspers virke i Landsudval-
get de sidste par år, er han ikke et ukendt ansigt i Blik 
& RørUngdom.

Lokalt fik vi også valgt nye bestyrelsesmedlemmer og 
formand til Blik & RørUngdom Sydjylland-Fyn. Mi-
chael Juul Vindelev takkede af som formand efter et 
par år ved roret. Magnus Berga Rasmussen blev valgt 
som ny formand for Blik & RørUngdom Sydjylland-Fyn 
og derved valgt til Landsudvalget. Daniel Troels 
Arildslund og David Arkild Olsen indtrådte i ung-
domsbestyrelsen og blev begge valgt til Landsudval-
get. Orlin Aleksandrov Tatarov og William Bahn Loges 
som indtrådte i ungdomsbestyrelsen sidste efterår, 
forsætter deres virke. 

Et stort tillykke til de nyvalgte - og tak for indsatsen til 
de afgående.

Carsten Kringelum Duus
Næstformand

Blik & Rør Ungdom

Magnus Berga 
Rasmussen nyvalgt 
formand for Blik & 
RørUngdom Sydjyl-
land-Fyn og valgt til 
Landsudvalget

Daniel Troels Arildslund og 
David Arkild Olsen indtrådte i 
ungdomsbestyrelsen og blev 
begge valgt til Landsudvalget

Orlin Aleksandrov Tatarov og William Bahn Loges (tv) 
som indtrådte i ungdomsbestyrelsen sidste efterår, for-
sætter deres virke. Ses her sammen med de nyvalgte Da-
niel og David (th)
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Nyudlærte Hansenberg  
forår 2020:
Abdülkerim Karaca – Wicotec Kirkebjerg A/S
Andreas Høy Sønnichsen – Alex VVS ApS
Christian Henriksen – Holsted VVS ApS
Emil Hadberg – Christiansfeld VVS- og Energiteknik 
ApS
Jens-Henrik Djursaa – Christiansfeld VVS- og Energi-
teknik ApS
Rasmus Bendtsen – VVS Søberg A/S
Simon Heisig – Andresen’s VVS A/S
Simon Wiuff Darlyng – K.E. Mammen Fredericia ApS

Nyudlærte Hansenberg 
efterår 2020:
Casper Jensen Schmidt – VVS Søberg A/S
Casper Kongsted Gregersen – Bravida Danmark A/S
Jes Ødegaard Nielsen – Andresen’s VVS A/S
Lars Flemming Andersen – Bravida Danmark A/S
Martin Asmussen Troelsen – Jens Kristiansen VVS A/S
Martin Balling Grønbech – Bravida Danmark A/S
Martin Møller Pedersen – Bravida Danmark A/S
Nicolaj Ørum Petersen – Regner & Claus Sørensen VVS 
ApS
Rohan Benjamin Harrison Gulstad – Kemp & Lauritzen 
A/S -Kolding

Blik & Rør Ungdom

Ny udlærte EUC Syd
Ronnie Carstensen – Als El og VVS ApS
Michael Steg – C.A. Jensen ApS
Dan Korff – Aage Jørgensen VVS ApS
Jesper Hansen – Bendixen VVS ApS
Lars Henriksen – Caverion A/S – Danfoss
Anders Christensen – Caverion A/S – Danfoss

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Nyudlærte SDE efteråret 2020:
Blikkenslagere:

Allan Brolund
Mikkel Moshage

Victor ihlermann Andersen
Kevin Dyremose Damsgaard Jørgensen

Dennis Pedersen
Tobias Vang Bruun Jensen

Lasse Bjelsborg Jensen

Energispecialister:
Benjamin Thorup Hansen
Nicklas Fischer
Simon Hedegaard Mattesen
Mads Willrodt
Christoffer Sikjær Christiansen
Jonas Valenzuela F. Rasmussen

Installationsteknikere:
Jarah Al-Balaawi

Jepper Wandrup Jørgensen
Jeppe Rasmussen

Frederik Magnus Becic Hjerrild
Cecilie Camilla Hansen

Nyudlærte SDE forår 2020:
Installationsteknikere:
Henrik Birkholm Mikkelsen
Karsten Thorsen
Michael Juul Vindelev
Søren Bach

Blikkenslagere:
Kenni Birkemand Christensen
Magnus Baslund Bohr

Energispecialister:
Benjamin Thorup Hansen
Brian Martinussen
Christoffer Storm Findsen
Dan Bræmer
Daniel Christensen
Emil Bjerring Thorsen
Kristian Bodholt Jensen
Mads Nielsen
Mikkel Bruhn Rasmussen
Robert Mott Sørensen
Thor Stefan Mortensen

Blik & Rør Ungdom
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Blik & Rør Ungdom

Nye svende fra Rybners

Hermed billede fra venstre:

Albert Kynde Enevoldsen, Finn Quist 
Daniel Paulsen, Forum Smede og VVS
Bram Franciscus Johannes Popma, Outrup VVS
Andreas Hofmann Christensen, CWR
Abdelazizi Ayouch, VKS Grindsted
Mostafa Khalil, Ribe VVS
Kenneth Iversen, RIPA VVS
Nick Marinus Pedersen, Finn Hansen A/S
Allan Safari, E Skov Jørgensen
David Ram Thang Bual Hub, Frejo Poulsen

Aron Pedersen, Ribe VVS



Vi mangler dit indlæg til bladet.  
Næste deadline er  
den 1. februar 2021 

Overblik udgives 3 gange årligt af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Ansv.h. Jørgen Jakobsen

Kreds Sydjylland-Fyn 59005 Blik-Rør Fyn

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Ansv.h. Niels Braby
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Kreds  
Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. 
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R Ø R 

 

Ledige uger i kredsens sommerhuse 
Hvis du og din familie har lyst til en forlænget weekend eller et ugeophold uden for 
hovedferien er der forsat muligheder. Husene ligger i Houstrup og Bork Havn.  

Udlejnings priser for år 2012/13 er følgende: 
• Uge 25 – 34 (begge inkl.) og uge 42  pris pr. uge 2.500 kr. 
• Øvrige uger   pris pr. uge 1.700 kr. 
• Weekend (torsdag kl. 16.00-søndag kl. 16.00)         800 kr. 
• Mellemdage (søndag kl. 16.00 - torsdag kl. 16.00)     800 kr. 
Priserne er inkl. Elforbrug. 

Houstrup er ledig i følgene uger: 26-33-36*-41*-45*-48-49-50-51-52 
I uger markeret med *, er huset kun ledig fra søndag til torsdag. 
Bork Havn er ledig i følgene uger: 38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-51, samt julen. 
Begge huse er også ledige i januar 2013, huset i Bork dog pånær 1. januar. 

 

Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie Mathiasen på tlf. nr. 36 38 35 50. 
 
 

Forbundets grundkurser 
 

Så  starter  forbundet  igen  op  med  G‐kurser,  men 
som  noget  nyt  er  forløbet  på  2  uger,  i  stedet  for 
som tidligere 3 uger. Kursusstedet er også flyttet fra 
Helsingør  til  Metalskolen  i  Jørlunde,  og  bliver  af‐
holdt i ugerne 45 og 48. 
Skolen  er  beliggende  i  naturskønne  omgivelser,  og 
fritidsfaciliteterne  på  Jørlunde  er  også  rigtig  gode, 
med  svømmehal,  motionsrum,  robåde,  fiskeudstyr 
og meget mere. 
Vi  har  desuden mulighed  for  at  nyde  fordelene  af 
skolens  undervisningserfaringer,  samt  transport 
muligheder fra dels lufthavnen og fra Høje Taastrup 
station i forbindelse med kursus start og afslutning. 

 
PÅ grundkurset kommer man bl.a. ind på følgende: 
• Taleteknik 
• Forbundets struktur og love 
• Sikkerhed og Miljø 
• Overenskomster 
• Det fagretlige system 
• Personlig udvikling 
• Møde‐ og forhandlingsteknik 
• Medier og sprog 
• Besøg i forbundshuset. 

 

Houstrup Bork Havn 

 

B 
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OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Anker Danielsen 

B L I K 

R Ø R 

PAINTBALL - GRIL  
KLUBMØDE 

Hos Blik & RørUngdom - Fyn 
Fredag den 29. august 2014 kl. 18.00 
Aftenens program: 
18.00 Vi mødes hos Blommenslyst 

Paintball. Korsbjerg 30, 5491 
Blommenslyst 

 
20.30 Grillen er klar med diverse grill 

retter 
 Og ”læskedrikke er sat på køl” 
 Vi holder klubmøde 
 Kammeratligt samvær. 
22.00 Klubaftenen slutter. 
Tilmelding: 
Af hensyn til bestilling af mad og Paintball skal 
du tilmelde dig senest onsdag den 20. august, 
ved enten at sende en SMS til 51 53 31 55 og  
 

 
skriv dit navn og mrk. Grill, eller ringe ind på 36 
38 35 50. 

Snyd ikke dig selv for denne festlige aften i selskab 
med dine lærekammerater. 

PS: skulle der være lærlinge fra andre af kredsens 
afdelinger som kunne tænke sig at være med, så 
kontakt Niels eller Jørgen på hhv. 51 53 31 55 / 31 
53 31 51. 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores 

sommerhuse 
Houstrup er ledig i følgende uger:  

Fredag til fredag: 
34-35-37-38-39-
40-41-44-45-48-
49-50-51-52. I 
2015 ugerne 1 - 
10.  

Bork Havn er 
ledig i følgen-
de uger:  
Fredag til fre-
dag: 36-37-38-
39-40-41-42-43-

46-48-49-50-51-52. I 2015 ugerne 2 - 10. Mu-
lighed for mellemdage, søn.-tors. i ugerne 44-
45.  
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, 
så ring til Mie Mathiasen man. – tors. fra 
09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send 
en mail på mhm@blikroer.dk. 
 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. 
Næste deadline er d. 14. 
november 2014. 

Blik & RørUngdom 

Flyttedag 
Som nævnt i sidste kredsblad, besluttede vi på repræsen-
tantskabsmødet i foråret, at arbejde hen imod at samle vores 
aktiviteter på ét kredskontor. 

Siden er tingene gået rigtigt hurtigt, og når du læser dette 
blad, så er vi flyttet fra kontoret i Kolding, og ind på vores nye 
kontor i Middelfart. Nyt kontor skal tages med nogle forbe-
hold, da der skal laves lidt ombygning/renovering før det pas-
ser til vores behov.  

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og 
derfor kører Odensekontoret videre som hidtil, så vi hele ti-
den kan yde den bedst mulige service for jer. Først i midten 
af januar 2015 forventer vi at flytte fra kontoret i Odense. 
Skulle der mod forventning opstå lidt ventetid ved henvendel-
se til os, må vi bede om jeres forståelse. 

Til gengæld tror vi på, når vi først får det hele op at køre, at vi 
kan yde en endnu bedre medlemsservice for medlemmerne. Vi 
tror også at beslutningen om et fælles kontor kan styrke vores øko-
nomi, og dermed være med til at holde vores kontingent i ro. Frem-
tiden vil vise om vi har ret. 

Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på 
forbundsplan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrike-
re og malere, således at man kan øge samarbejdet på en lang 
række områder, og hermed sikre den bedst mulige medlemsservice 
for færrest kroner. 

På den netop overståede kongres, som du kan læse mere om an-
det steds i bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal 
bestå som et selvstændigt forbund. Men det vil kræve at vi hele 
tiden er under udvikling, og forstår at udnytte de nye teknologier til 
gavn for medlemmerne. Jeg mener, med de beslutninger vi har 
truffet i kredsen, at vi på rette vej og står godt rustet til fremtiden. 

Farvel og tak 
Som I kan læse andet steds i bladet, er denne leder den sidste jeg 
skriver i vores blad, ligesom dette er det sidste blad med mig som 
ansvarshavende. Det har været en lang rejse, siden jeg havde an-
svaret for det første nummer af Blikfang som udkom i 1984 i Kreds 
5 som det hed dengang. Det var før der var noget der hed compu-

ter og stavekontrol, og det hele blev skrevet på 
maskine med korrekturbånd, noget mere lang-
sommeligt end i dag, og som i kan se på det 
indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne 
overskrifterne i hånden. 
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev 
oplyst i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistik-
ken i bladet viste en gennemsnitlig timeløn på 
61,55 kr. pr. t. Så måske er kontingentet i dag 
ikke så høj som vi tror. 

Jeg vil gerne bruge de sidste linier her til at 
sige tak for, at jeg har fået lov at arbejde som tillidsmand i Blik & 
Rør i så mange år. Det har været en lang tur hvor meget er ændret. 
Behovet for at sikre jer de bedste løn og arbejdsforhold har dog 
altid været der, og er der stadig. Vi oplever hele tiden medlemmer 
som ikke får de ydelser som de har krav på. 

Anker Danielsen 

 

KREDS  
SYDJYLLAND-FYN 

 
Kredskontor: 

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider: 
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00 

Fredag fra  kl. 08.00 – 13.00 

Tlf. 36 38 35 50 
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk 

 
Formand: 

Niels Braaby 
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 

nib@blikroer.dk 
 

Næstformand: 
Jørgen Jakobsen 

Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51 
joj@blikroer.dk 

 
Faglig konsulent/A-kasse: 

Steen Hansen 
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 

sth@blikroer.dk 
 

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen 

Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97 
mej@blikroer.dk 

 
Faglig Konsulent/opmåler: 

Jim Lorentzen 
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57 

jil@blikroer.dk 
 

Kontorassistent - A-kasse: 
Mie Haycock Mathiasen 

Tlf. 36 38 35 58 
 

Kontorassistent - bogholderi: 
Helle Terkelsen 
Tlf. 36 38 35 59 

Vi mangler dit indlæg 
til bladet.
Næste deadline er 
d. 22. juni 2015.

Et godt tilbud
Der er stadig ledige uger i vores sommerhuse

       Houstrup er ledig i følgende uger: 
       UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32- 
       33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52
       MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18- 
       19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51
       WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):
       10-12-16-39-40-43-45-46-48-49-50-51

       UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 
       
       Bork Havner ledig i følgende uger: 
       UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-23- 
       25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45- 
       46-47-48-49-50-51-52
       MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15- 
       16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45- 
       46-47-48-49-50-51-52
       WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-20- 
       21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52
 
       UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8

Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie 
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på mhm@blikroer.dk.

   B 
                   Kreds Sydjylland-Fyn    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 
 
 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Niels Braaby 
 

 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores som m erhuse 

 
Houstrup er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32-
33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18-
19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):10-12-16-39-40-
43-45-46-48-49-50-51 

 
UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 

 
 

Bork Havn er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-
23-25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15-
16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-
20-21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52 

  
UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8 

 
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie  
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på 
mhm@blikroer.dk. 
 

 
 

 
 

 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. Næste deadline er d. 
26. juni 2015. 

   B 
                   Kreds Sydjylland-Fyn    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 
 
 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Niels Braaby 
 

 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores som m erhuse 

 
Houstrup er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32-
33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18-
19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):10-12-16-39-40-
43-45-46-48-49-50-51 

 
UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 

 
 

Bork Havn er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-
23-25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15-
16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-
20-21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52 

  
UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8 

 
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie  
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på 
mhm@blikroer.dk. 
 

 
 

 
 

 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. Næste deadline er d. 
26. juni 2015. 

Flyttedag 
Som nævnt i sidste kredsblad, besluttede vi på repræsen-
tantskabsmødet i foråret, at arbejde hen imod at samle vores 
aktiviteter på ét kredskontor. 

Siden er tingene gået rigtigt hurtigt, og når du læser dette 
blad, så er vi flyttet fra kontoret i Kolding, og ind på vores nye 
kontor i Middelfart. Nyt kontor skal tages med nogle forbe-
hold, da der skal laves lidt ombygning/renovering før det pas-
ser til vores behov.  

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og 
derfor kører Odensekontoret videre som hidtil, så vi hele ti-
den kan yde den bedst mulige service for jer. Først i midten 
af januar 2015 forventer vi at flytte fra kontoret i Odense. 
Skulle der mod forventning opstå lidt ventetid ved henvendel-
se til os, må vi bede om jeres forståelse. 

Til gengæld tror vi på, når vi først får det hele op at køre, at vi 
kan yde en endnu bedre medlemsservice for medlemmerne. Vi 
tror også at beslutningen om et fælles kontor kan styrke vores øko-
nomi, og dermed være med til at holde vores kontingent i ro. Frem-
tiden vil vise om vi har ret. 

Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på 
forbundsplan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrike-
re og malere, således at man kan øge samarbejdet på en lang 
række områder, og hermed sikre den bedst mulige medlemsservice 
for færrest kroner. 

På den netop overståede kongres, som du kan læse mere om an-
det steds i bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal 
bestå som et selvstændigt forbund. Men det vil kræve at vi hele 
tiden er under udvikling, og forstår at udnytte de nye teknologier til 
gavn for medlemmerne. Jeg mener, med de beslutninger vi har 
truffet i kredsen, at vi på rette vej og står godt rustet til fremtiden. 

Farvel og tak 
Som I kan læse andet steds i bladet, er denne leder den sidste jeg 
skriver i vores blad, ligesom dette er det sidste blad med mig som 
ansvarshavende. Det har været en lang rejse, siden jeg havde an-
svaret for det første nummer af Blikfang som udkom i 1984 i Kreds 
5 som det hed dengang. Det var før der var noget der hed compu-

ter og stavekontrol, og det hele blev skrevet på 
maskine med korrekturbånd, noget mere lang-
sommeligt end i dag, og som i kan se på det 
indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne 
overskrifterne i hånden. 
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev 
oplyst i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistik-
ken i bladet viste en gennemsnitlig timeløn på 
61,55 kr. pr. t. Så måske er kontingentet i dag 
ikke så høj som vi tror. 

Jeg vil gerne bruge de sidste linier her til at 
sige tak for, at jeg har fået lov at arbejde som tillidsmand i Blik & 
Rør i så mange år. Det har været en lang tur hvor meget er ændret. 
Behovet for at sikre jer de bedste løn og arbejdsforhold har dog 
altid været der, og er der stadig. Vi oplever hele tiden medlemmer 
som ikke får de ydelser som de har krav på. 

Anker Danielsen 

 

KREDS  
SYDJYLLAND-FYN 

 
Kredskontor: 

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider: 
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00 

Fredag fra  kl. 08.00 – 13.00 

Tlf. 36 38 35 50 
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk 

 
Formand: 

Niels Braaby 
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 

nib@blikroer.dk 
 

Næstformand: 
Jørgen Jakobsen 

Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51 
joj@blikroer.dk 

 
Faglig konsulent/A-kasse: 

Steen Hansen 
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 

sth@blikroer.dk 
 

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen 

Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97 
mej@blikroer.dk 

 
Faglig Konsulent/opmåler: 

Jim Lorentzen 
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57 

jil@blikroer.dk 
 

Kontorassistent - A-kasse: 
Mie Haycock Mathiasen 

Tlf. 36 38 35 58 
 

Kontorassistent - bogholderi: 
Helle Terkelsen 
Tlf. 36 38 35 59 

Netværksmødet i Aabenraa
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