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Ny struktur i Blik & Rør??
Da vi besluttede at trække os ud af sammenlægningsplanerne 
med Dansk Metal og El-forbundet for knap 2 år siden, beslut-
tede vi samtidigt at vi skulle se på vores egen struktur. Det blev 
derfor nedsat et udvalg som fik i opdrag at se på følgende: 
Kontingentstruktur, medlemshvervning/organisering og for-
bundets struktur.
Indstillingen fra udvalget blev forelagt på det netop afholdte 
HB-møde. Jeg er ikke i tvivl om, at der er mange ting i rappor-
ten som kan bruges, uden at jeg dog er enig i det hele. Helt 

enkelt handler det om, hvorledes vi sikrer den bedst mulige og ensartede service 
til jer for færrest mulige kontingentkroner, og naturligvis er der ting der kan gøres 
anderledes og måske bedre. Nu er det så meningen at rapporten skal diskuteres i 
Forbund, kredse og afdelinger, da alle 3 led er omhandlet. På et udvidet HB-møde 
i april skal det så besluttes om der er dele i rapporten som vi skal gå videre med.
Parallelt med arbejdet i udvalget, har vi her i kreds også set på vores egen struktur. 
Det er nu 3 år siden at Fyn og Sydjylland blev sammenlagt, og både den daglige 
ledelse og kredsbestyrelsen er enige om at sammenlægningen har været en succes, 
men da vi i 2014 går ind i et kongresår, var det måske på sin plads at se på om der 
var ting som vi kunne gøre bedre. Vi er den kreds i forbundet som har den laveste 
kontingent, men er det en linje som skal fastholdes, så er vi også nødt til hele tiden 
at udvikle os. Derfor er overskrifterne på de områder som vi ser på også:
 • Økonomi, hvorledes ønsker vi at kredskontingentet skal udvikle sig
 • Arbejdsopgaver, hvilke arbejdsopgaver ønsker i at vi udfører, og hvorledes skal  
  de prioriteres.
 • Bemanding, skal der være mulighed for at gøre bemandingen på kredskontoret  
  mere fleksibel
 • Samarbejde kreds/afdeling, er der mulighed for ændringer.
 • Kredskontor, er det fortsat den bedste løsning med 2 kredskontorer
Foreløbigt er det kun overskrifter, og det skal kraftigt pointeres at der er ikke truf-
fet nogle beslutninger, men jeg håber punkterne kan danne baggrund for en god 
debat i alle led i kredsen.

OK 2014:
Kravene til overenskomstforhandlingerne så småt ved at tegne sig, og medens vores 
ønsker nok går i retning af sikring mod social dumpning, rettigheder kun for medlem-
mer, bedre muligheder for efteruddannelse og sociale goder, så går vores modparts 
ønsker i en anden retning. Tekniq ønsker endnu større fleksibilitet i overenskomsten, 
større lønspredning, og en reel afskaffelse af vores prislister.
Hvad angår fleksibilitet i overenskomsten, er vi allerede gået meget langt, og jeg har 
svært ved at se hvordan vi kan være mere fleksible uden at overenskomsten blot 
bliver et tilbud man kan benytte sig af hvis firmaet ønsker det, og når et firma ønsker 
fleksibilitet har jeg endnu ikke oplevet at der er til vores fordel.
Lønspredning har vi allerede i dag, så der kan jeg ikke se noget problem, udover at 
jeg naturligvis ikke ønsker at vores medlemmer kommer ned i nærheden af mind-
stelønnen.
Nej for mig at se, bliver den helt store hurdle igen denne gang prislisterne. Så sent 
som på vores netop afholdte TR-topmøde, meldte direktøren fra Tekniq klart ud, at 
man denne gang skulle af med værne bestemmelsen i rørprislisten, og dermed er vi 
tilbage ved udgangspunktet fra OK-forhandlingerne i 2012. og hvis kravet fra Tekniq 
er ligeså ultimativt som sidst, så bliver de kommende forhandlinger rigtigt svære. 
Det er også lidt svært at forstå Tekniq ś indgang til forhandlingerne, når de samtidigt 
i deres Vision 2022 ønsker at branchen skal blive bedre til at tiltrække de gode og 
stærke medarbejdere??                                                                                       Anker Danielsen
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******************************

Kredskontorer:
Stigårdsvej 1, 6000 Kolding

Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Henvendelse A-kassen:
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Kontortider på kredskontorerne:
Hverdage mellem kl. 9.00 – 12.00.

Telefontid: Mandag-torsdag 
8.00-16.00 og fredag 8.00-12.00

E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Faglig sekretær/formand:
Anker Danielsen

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

Faglig sekretær/næstformand:
Niels Braaby

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

Faglig konsulent/A-kasse:
Steen Hansen

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

Faglig konsulent/kasserer:
Jørgen Jakobsen

Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51
joj@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:
Mie Haycock Mathiasen

Tlf. 36 38 35 58

Kontorassistent:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
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Vigtig Vigtig Vigtig !!
Arbejdsskader

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyl-
des arbejdet eller arbejdsforholdene. 
Det kan være et fald på arbejdspladsen, hvor du bræk-
ker benet, en rygskade på grund af dårlige pladsforhold, 
osv. En skade, der fx sker på vej til eller fra arbejde, er 
normalt ikke en arbejdsskade
Ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger 
skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab, 
erhvervssygdomme skal anmeldes til arbejdsskadesty-
relsen. 
Hvis arbejdsgiveren mod reglerne ikke er forsikret, skal 
skaden anmeldes 
til arbejdsskade-
styrelsen. 
En arbejdsgiver har 
pligt til at anmelde 
en arbejdsskade. 
Pligten gælder dog 
ikke for erhvervs-
sygdomme. 

Ulykkestilfælde
I ulykkestilfælde skal anmeldelsen ske senest ni dage 
efter, at skaden er sket. 
Når du har modtaget anmeldelse fra din arbejdsgiver 
skal du kontakte kredskontoret for at få hjælp. 

Erhvervssygdom
En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyl-
des arbejdet eller de forhold, som arbejdet har foregået 
under. Det vil sige, at sygdommen er opstået på grund 
af påvirkninger af arbejdet, og at sammenhængen mel-
lem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den me-
dicinske forskning. En erhvervssygdom kan anerkendes 
som arbejdsskade.
Eksempler på erhvervssygdomme kan være:
 - tennisalbue 
 - allergi 
 - høretab 
 - astma 

Arbejdsskader, det vil sige uheld eller erhvervsbetinge-
de lidelser, behandles i det lovpligtige arbejdsskadesy-
stem, og såfremt betingelserne er tilstede, vil arbejds-
skadestyrelsen anerkende en anmeldt arbejdsskade .
Hvorvidt arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig for de 
erstatningskrav, der ikke dækkes af arbejdsskadesik-
ringsloven (fx svie og smertegodtgørelse, tabt arbejds-

fortjeneste og differenceerhvervsevnetab) afhænger 
af hvorvidt arbejdsgiveren har handlet ansvarspådra-
gende.. En gennemgang af retspraksis viser at en ar-
bejdsgivers ansvar for en arbejdsskade afhænger af 
en række momenter og kan variere fra et meget mildt 
erstatnings ansvar til et meget strengt ansvar. Det af-
gørende er, at der skal en konkret vurdering af uheldet 
eller den påvirkning, der medfører en arbejdsbetinget 
lidelse, førend det kan fastslås, hvorvidt en arbejdsgiver 
er erstatningsansvarlig eller er fri for ansvar. 
Det skal således slås fast at Arbejdsskadestyrelsens aner-
kendelse af en arbejdsskade ikke er ensbetydende med, 
at der gælder et erstatningsansvar over for arbejdsgi-
veren.

Om behandlingen af en arbejdsskadesag 
Man skal forberede sig på, at der kan gå lang tid, fra sa-
gen starter, til spørgsmålet om anerkendelse af arbejds-
skadesag og erstatningsspørgsmål bliver afgjort. Den 
lange sagsbehandlingstid skyldes, at det er nødvendigt 
at involvere mange forskellige parter.
Det er vigtigt, at al korrespondance med myndigheder 
og andre eksterne parter går gennem Blik og Rør Syd-
jylland-Fyn idet vi ikke kan tage ansvaret for udfaldet af 
en sag, hvor vi ikke kender alle oplysninger.
Så gør jer/os den tjeneste at aflevere alle de papirer i 
måtte få fra forskellige myndigheder og forsikringssel-
skaber så snart i modtager dem. Vi har set mange ek-
semler på, at man får en afgørelse fra arbejdsskadesty-
relsen som måske skulle havde været anket, men hvor 
man ikke har nået at aflevere sagen til os før de 4 ugers 
frist man har til at anke den i. Så af sted med sagen/
afgørelsen så snart man har fået den!! 
Er man det mindste i tvivl, så kontakt kredsen. 

Jørgen Jakobsen
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Dødsfald 

Preben Emil Jensen 
Enebærvej 33, Esbjerg 

Død d. 28 august 2013, 74 år 
 
 

Dødsfald 
Tonni Freddy lLarsen 

Østerparken 156, Fraugde, Odense 
Død d. 27 september 2013, 67 år 

 

Ære være deres minde 

Dødsfald
Preben Emil Jensen

Enebærvej 33, Esbjerg
Død d. 28 august 2013, 74 år

Tonni Freddy Larsen
Østerparken 156, Fraugde, Odense

Død d. 27 september 2013, 67 år

Æret være deres minde

Møde for alle i  
Ventilationsbranchen 

 
Som jeg skrev i sidste nummer af ”OVERBLIK” 
så har ventilationsudvalget besluttet at invitere 
alle der arbejder med ventilation på Fyn og i 
Sydjylland til møde i ventilationsbranchen. 
 
Mødet forgår: 
 

Torsdag den 19. april 2012  
kl. 16.30 – 18.00 

På kredskontoret, Cikorievej 3, 5220 
Odense SØ. 

 
Indhold på mødet: 
Oplæg om energioptimering af Ventilationsan-
læg V/ Claus Ødum fra NOVENCO. 
Hvorfor være medlem af en fagforening v/ 
næstformand Henrik W. Petersen Blik og Rør-
arbejderforbundet. 
 

 
 
Kom og få en god snak med dine kollegaer om 
nogle spændende emner som røre sig inden 
for ventilationsbranchen. Blik og Rør er vært 
med en tår at drikke og en sandwich. 
 
HUSK! at tage din kollega med også selv 
om han ikke er medlem af Blik og Rør. 
Alle er velkommen. 
 
Jimmi Larsen            Niels Braaby 
Ventilationsudvalget.                   Kredsen 

Ny sikkerhedspjece. 
 
Forbundets populære 
sikkerhedspjece er ble-
vet opdateret.  
Således er afsnittene 
om virksomhedernes 
sikkerhedsorganisation 
ændret, ligesom de nye 
krav om årlig drøftelse 
af arbejdsmiljøet og 
supplerende arbejdsmil-
jøuddannelse til alle i 
arbejdsmiljøorganisati-
onen også er medtaget.  
Endelig er de nyeste 
krav til passende ar-
bejdstemperatur og 
særlig vinterbeklædning til medarbejderne også 
medtaget i den opdaterede version af sikkerheds-
pjecen.  
Hvis I har brug for et eksemplar, kan den afhentes 
på kredskontoret i henholdsvis Kolding og Odense. 
Den kan ligeledes læses og downloades fra forbun-
dets hjemmeside. WWW.blikroer.dk 
 

 

 
Dødsfald 

 
Svend-Aage Jensen 

Aastrup Allé 78, Haderslev 
Død d. 23. november 2011, 78 år 

 
Anton Møller Henriksen 
Brunebjerg 65, Kolding 

Død d. 2. januar 2012, 84 år 
 

Lars Friis Pedersen 
Agersnapvej 17, Ølgod 

Død d. 2. januar 2012, 52 år 
 

Einer Kai Fahnøe 
Munke Mose Allé 4 B, st. 7, Odense C 

Død d. 24. januar 2012, 88 år 
 

Niels Jørgen Jørgensen 
Borgergade 15 A, 4. Horsens 
Død d. 2. februar 2012, 66 år 

Niels Jørgen var kredskasserer i den gamle kreds 4 
i perioden fra 1978 til 2002 

 
Ære været deres minde 
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Kontingentsatser i 2014:
 Afdeling:                     Ordinært Efterløns-   Ordinært Efterløns- Lærlinge
  medlem bidrag m. efterløn modtager  

 Esbjerg 940,00 kr. 475,00 kr. 1415,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Fredericia/Middelfart 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Horsens 940,00 kr. 475,00 kr. 1415,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Kolding 937,00 kr. 475,00 kr. 1412,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Sønderborg 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Vejle 938,00 kr. 475,00 kr. 1413,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Aabenraa/Haderslev 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Odense 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Syd/Vestfyn 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Svendborg 936,00 kr. 475,00 kr. 1411,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.
 Skorstensfejerne Sdr.Jylland-Fyn 961,00 kr. 475,00 kr. 1436,00 kr. 640,00 kr. 140,00 kr.

I det ordinære kontingent er indeholdt kontingentet til: Forbund, Strejkekasse, Afdeling, Kreds, A-kassen og ATP.
Bemærk! Der er ingen stigning i kontingentet til Blik & Rør. Når den samlede kontingent alligevel stiger, dette 
skyldes at A-kasse bidraget stiger med 6 kr., ATP. stiger med 1 kr. og Efterlønsbidrag stiger med 8 kr. 

Dagpengene stiger med 14,00 kr. pr. dag.

HUSK! Dagpenge i forbindelse med jul og nytår
Du skal indtaste dit ydelseskort elektronisk (dagpengekort/ 
aktivering og efterlønskort) gå ind via Selvbetjeningen på 
www.bf-a.dk. senest mandag morgen d. 16/12-2013, så vil pen-
gene være til udbetaling fredag d. 20/12-2013.

Ydelseskort der ikke er indtastet senest mandag den  
16/12-2013 kl. 16.00 vil først blive udbetalt senere.

A-kassesatser fra 1. januar 2014.
Dagpenge: Efterløn:
 Normalsats:    815,00 kr. pr. dag.  100%    815,00 kr. pr. dag
   4.075,00 kr. pr. uge.   4.075,00 kr. pr. uge
 Dimittendsats:    668,00 kr. pr. dag.    91%    742,00 kr. pr. dag
   3.240,00 kr. pr. uge.   3.710,00 kr. pr. uge
      
G-dage:
 Arbejdsgiveren skal betale de tre første ledighedsdage med: 815,00 kr. pr. dag.

Nyt om kontingenter og dagpenge 
 

De nye kontingenter i 2013: 
Afdeling:                     Ordinært 

medlem 
Efterløns- 
bidrag 

Ordinært 
m. efterløn 

Efterløns- 
modtager  

 
Lærlinge 

Esbjerg 933,00 kr. 467,00 kr. 1400,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Fredericia/Middelfart 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Horsens 933,00 kr. 467,00 kr. 1400,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Kolding 930,00 kr. 467,00 kr. 1397,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Sønderborg 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Vejle 931,00 kr. 467,00 kr. 1398,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Aabenraa/Haderslev 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Odense 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Syd/Vestfyn 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Svendborg 929,00 kr. 467,00 kr. 1396,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 
Skorstensfejerne 
Sdr.Jylland-Fyn 

954,00 kr. 467,00 kr. 1421,00 kr. 649,00 kr. 130,00 kr. 

 
I det ordinære kontingent er kontingentet til: Forbund, Strejkekasse, Afdeling, Kreds, A-kassen og 
ATP 
 

Dagpengene stiger med 13,00 kr. pr. dag. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK! 
Du skal indtaste dit ydelseskort elektronisk. (dagpenge-
kort/aktivering og efterlønskort) gå ind via Selvbetjeningen på 
www.bf-a.dk. senest mandag morgen d. 17/12-2012, så vil 
pengene være til udbetaling fredag d. 21/12-2012. 
 
Ydelseskortet der ikke indtast senest mandag den 17/12-
2012 kl. 16.00 vil først blive udbetalt senere. 
 

 

A-kassesatser fra 1. januar 2013. 
 

Dagpenge: Efterløn: 
 Normalsats:    801,00 kr. pr. dag.  100%    801,00 kr. pr. dag 
  4.050,00 kr. pr. uge.   4.005.00 kr. pr. uge 
 Dimittendsats:    657,00 kr. pr. dag.    91%    729,00 kr. pr. dag 
  3.285,00 kr. pr. uge.   3.645,00 kr. pr. uge 
       
G-dage: 
 Arbejdsgiveren skal betale de tre første ledighedsdage med: 801,00 kr. pr. dag. 
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 Huset i Houstrup   Huset i Bork 

Nu starter udlejningen  
af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn 

Husene stilles til rådighed for alle medlemmer af Kreds Sydjylland-Fyn til meget rimelige priser, 
mod at de der lejer husene værner om husene og klipper græsset hvis det er nødvendigt.  
 

Huset i Houstrup er på 91 m2. (med 6 voksne sovepladser fordelt på 3 soverum,) med opvaske-
maskine, vaskemaskine, tørretumbler og sauna. Huset i Bork Havn er på 65 m2 (med 6 sove-
pladser fordelt i to soverum og en alkove,) med opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. 
 

Hvor ligger Houstrup og Bork Havn? Houstrup ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og Nyminde-
gab ikke ret lang fra Nr. Nebel.  Bork Havn ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ca. 5 km. fra Nr. 
Nebel.  
 

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. 

 
Som nogle måske bemærker, er priserne steget lidt, men for at lette administrationen for alle parter, er pri-
serne nu inkl. Elforbrug, men I skal stadigvæk oplyse om forbruget når i sender nøglen retur.  
 

Ansøgninger sendes til kontoret i Odense senest den 15. januar 2012. Der foretages 
lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013. 
 

Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første ”lodtrækningsrunde” for de uger som dækker skoleferier-
ne. Vi sørger for at alle ansøgere vil få besked så hurtigt som muligt efter den 2. februar, uanset om de har 
fået huset eller ej. Ledige perioder udlejes derefter efter først til mølle princippet. 
 

Der er skiftedag fredag kl. 16.00.     Weekend kan kun lejes hvis huset ikke er lejet ud i hele ugen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ansøgning om SOMMERHUS 2012/13. 

 
Undertegnede ønsker at leje sommerhuset i Houstrup         i Bork Havn        . 
 
1. ønske: …………………………………..  2. ønske: …………………………………………………….. 
 
Navn: ………….......................…………………………………………………………………..………….. 
 
Adresse: ……………….......................……………………………………………………….…………….. 
 
Post nr. ……………     By: …………………………………………  Tlf. nr. …............………………….. 
 
Skolesøgende børn under 14 år: (skriv antal og alder)…………………………………………………… 
 
Dato: ……………..  Underskrift: ………………………………………….. 

Billig ferie?? 
Nu starter udlejningen af vores 2 sommerhuse i Houstrup og Bork Havn

Husene stilles til rådighed for alle medlemmer af Kreds Sydjylland-Fyn til meget rimelige priser, mod lejerne passer 
godt på husene og klipper græsset hvis det er nødvendigt. 
Huset i Houstrup er på 91 m2. (med 6 voksne sovepladser fordelt på 3 soverum) med opvaskemaskine, vaskema-
skine, tørretumbler og sauna. Huset i Bork Havn er på 65 m2 (med 6 sovepladser fordelt i to soverum og en alkove) 
med opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

Udlejnings priser for år 2013/14 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, men der skal dog stadigvæk oplyses om forbruget når i sender nøglen retur. 
Der er skiftedag fredag kl. 16.00. Weekend/mellemdage kan kun lejes hvis huset ikke er lejet ud i hele ugen

Ansøgninger sendes til kontoret i Odense senest den 15. januar 2014. 
Der foretages lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden 1. marts 2013 til 28. februar 2015.
Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første ”lodtrækningsrunde” for de uger som dækker skoleferierne.  
Vi sørger for at alle ansøgere vil få besked så hurtigt som muligt efter den 15. januar, uanset om de har fået huset 
eller ej. Ledige perioder udlejes derefter efter først til mølle princippet.

Ansøgning om SOMMERHUS 2014/15.
Undertegnede ønsker at leje sommerhuset i Houstrup               i Bork Havn             i perioden:

1. ønske:       2. ønske: 

Navn: 

Adresse: 

Post nr.        By:         Tlf. nr. 

Skolesøgende børn under 14 år: (skriv antal og alder)

Dato:    Underskrift: 

Houstrup ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og Nymindegab ikke ret lang fra Nr. Nebel. 
Bork Havn ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ca. 5 km. fra Nr. Nebel. 

Huset i Houstrup Huset i Bork
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Er du OK? Det handler om overens-
komster og faglige fællesskaber.
Tjek din lønseddel og gem den i fem 
år, før du smider den ud. Lønsedlen 
er den eneste dokumentation, du har, 
hvis der skulle opstå problemer med 

f.eks. om du har fået udbetalt det rigtige i løn eller over-
arbejde, feriepenge og pension. Husk også at gemme 
din lønseddel, hvis du modtager den elektronisk.
Du skal reagere, lige så snart du opdager fejl eller mang-
ler på din lønseddel. Kontakt din arbejdsgiver, hvis du 
ikke mener lønseddel opfylder kravene eller du ikke får 
det du har krav på. 
Du er selv ansvarlig for at holde øje med din egen løn-
seddel, men du kan altid få hjælp eller vejledning af din 
tillidsrepræsentant eller på kredskontoret.

Er du i tvivl om din lønseddel er korrekt så kontakt 
kredsen for et løntjek.
Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler,  
Ring til kredskontoret på 36 38 35 50

Blik og Rør 
er den bedste jobformidler

A-kassernes Samvirke har lavet en undersøgelse, der 
ikke overraskende viser, at de faglige A-kasser er dem 
der er bedst til at formilde job.
Det viser sig også i Blik og Rør, at når arbejdsgiverne 
mangler nye medarbejder, så er det til Blik og Rør de 
henvender sig. Det er uanset om det er firmaer inden for 
VVS/Blik eller skorstensfejerfaget som står og mangler 
en ny medarbejdere. 
Det er ikke noget nyt i at Blik og Rør og vores A kasse er 
dem der har fingeren på pulsen. Vi kender de enkelte 
arbejdsløse og deres kompetencer. Vi har en god kon-
takt til vores arbejdsløse kollegaer.
Vi har som regel ingen problemer med at skaffe, de per-
soner som arbejdsgiverne har efterspurgt.
Der er en god dialog mellem os og arbejdsgiverne når 
de ringer, og efterspørger en bestemt type medarbej-
der. Vi forsøger altid, at finde en med den profil de ef-
terspørger, det lykkedes i de allerfleste tilfælde.
Arbejdsgiverne vil i de fleste tilfælde helst have en med 
erfaring, og som ikke har gået ledig så længe, det kan vi 
ikke længere i mødekomme, da vores ledighed er nede 
på 5 %, 
De bliver nødt til at tage nogle af dem der er nyud-
dannede, eller har gået ledig i en længere periode. Det 
er vigtigt at arbejdsgiverne viser noget ansvar så vi får 
de unge godt ud i branchen også, ellers får de jo aldrig 
nogen erfaring.                                                   Steen Hansen
 

På afdelingens vegne
Johannes Renneberg

Er du OK? Det handler om 
overenskomster og faglige fæl-
lesskaber. 

Tjek din lønseddel og gem den i 
fem år, før du smider den ud. 
Lønsedlen er den eneste doku-

mentation, du har, hvis der skulle opstå problemer 
med f.eks. om du har fået udbetalt det rigtige i løn 
eller overarbejde, feriepenge og pension. Husk 
også at gemme din lønseddel, hvis du modtager 
den elektronisk. 

Du skal reagere, lige så snart du opdager fejl eller 
mangler på din lønseddel. Kontakt din arbejdsgi-
ver, hvis du ikke mener lønseddel opfylder kravene 
eller du ikke får det du har krav på.  

Du er selv ansvarlig for at holde øje med din egen 
lønseddel, men du kan altid få hjælp eller vejled-
ning af din tillidsrepræsentant eller på kredskonto-
ret.  

Er du i tvivl om din lønseddel er korrekt så kon-
takt kredsen for et løntjek. 

Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mang-
ler, Ring til kredskontoret på 36 38 35 50 
 

 

Blik og Rør er den bedste 
jobformidler 

A-kassernes Samvirke har lavet en undersøgelse, 
der ikke overraskende viser, at de faglige A-kasser 
er dem der er bedst til at formilde job. 
Det viser sig også i Blik og Rør, at når arbejdsgi-
verne mangler nye medarbejder, så er det til Blik 
og Rør de henvender sig. Det er uanset om det er 
firmaer inden for VVS/Blik eller skorstensfejerfaget 
som står og mangler en ny medarbejdere.  
Det er ikke noget nyt i at Blik og Rør og vores A 
kasse er dem der har fingeren på pulsen. Vi ken-
der de enkelte arbejdsløse og deres kompetencer. 
Vi har en god kontakt til vores arbejdsløse kollega-
er. 
Vi har som regel ingen problemer med at skaffe, 
de personer som arbejdsgiverne har efterspurgt. 
Der er en god dialog mellem os og arbejdsgiverne 
når de ringer, og efterspørger en bestemt type 
medarbejder. Vi forsøger altid, at finde en med den 
profil de efterspørger, det lykkedes i de allerfleste 
tilfælde. 
Arbejdsgiverne vil i de fleste tilfælde helst have en 
med erfaring, og som ikke har gået ledig så længe, 
det kan vi ikke længere i mødekomme, da vores 
ledighed er nede på 5 %,  
De bliver nødt til at tage nogle af dem der er nyud-
dannede, eller har gået ledig i en længere periode. 
Det er vigtigt at arbejdsgiverne viser noget ansvar 
så vi får de unge godt ud i branchen også, ellers 
får de jo aldrig nogen erfaring. 

Steen Hansen 
 

Nye tillidsmand 

Morten Storm Hansen - Glenco A/S Odense 

Steffen B. Petersen - Bravida Odense, Service 

Michael S. Hansen - Carl W. Reis Esbjerg 

 

Nye arbejdsmiljørepræsentanter 

Jes René Brandt Mathies - Hybel VVS Aps 
 

Carsten Kyed Larsen - Fjernvarme Fyn A/S 
 

Jannik Mahncke - Dansk Installations Teknik 

Kredsen ønsker tillykke med valget  

Nye tillidsmænd
Morten Storm Hansen - Glenco A/S Odense

Steffen B. Petersen - Bravida Odense, Service
Michael S. Hansen - Carl W. Reis Esbjerg

Ny arbejdsmiljørepræsentanter
Jes René Brandt Mathies - Hybel VVS Aps
Carsten Kyed Larsen - Fjernvarme Fyn A/S

Jannik Mahncke - Dansk Installations Teknik

Kredsen ønsker tillykke med valget  

Er du OK? Det handler om 
overenskomster og faglige fæl-
lesskaber. 

Tjek din lønseddel og gem den i 
fem år, før du smider den ud. 
Lønsedlen er den eneste doku-

mentation, du har, hvis der skulle opstå problemer 
med f.eks. om du har fået udbetalt det rigtige i løn 
eller overarbejde, feriepenge og pension. Husk 
også at gemme din lønseddel, hvis du modtager 
den elektronisk. 

Du skal reagere, lige så snart du opdager fejl eller 
mangler på din lønseddel. Kontakt din arbejdsgi-
ver, hvis du ikke mener lønseddel opfylder kravene 
eller du ikke får det du har krav på.  

Du er selv ansvarlig for at holde øje med din egen 
lønseddel, men du kan altid få hjælp eller vejled-
ning af din tillidsrepræsentant eller på kredskonto-
ret.  

Er du i tvivl om din lønseddel er korrekt så kon-
takt kredsen for et løntjek. 

Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mang-
ler, Ring til kredskontoret på 36 38 35 50 
 

 

Blik og Rør er den bedste 
jobformidler 

A-kassernes Samvirke har lavet en undersøgelse, 
der ikke overraskende viser, at de faglige A-kasser 
er dem der er bedst til at formilde job. 
Det viser sig også i Blik og Rør, at når arbejdsgi-
verne mangler nye medarbejder, så er det til Blik 
og Rør de henvender sig. Det er uanset om det er 
firmaer inden for VVS/Blik eller skorstensfejerfaget 
som står og mangler en ny medarbejdere.  
Det er ikke noget nyt i at Blik og Rør og vores A 
kasse er dem der har fingeren på pulsen. Vi ken-
der de enkelte arbejdsløse og deres kompetencer. 
Vi har en god kontakt til vores arbejdsløse kollega-
er. 
Vi har som regel ingen problemer med at skaffe, 
de personer som arbejdsgiverne har efterspurgt. 
Der er en god dialog mellem os og arbejdsgiverne 
når de ringer, og efterspørger en bestemt type 
medarbejder. Vi forsøger altid, at finde en med den 
profil de efterspørger, det lykkedes i de allerfleste 
tilfælde. 
Arbejdsgiverne vil i de fleste tilfælde helst have en 
med erfaring, og som ikke har gået ledig så længe, 
det kan vi ikke længere i mødekomme, da vores 
ledighed er nede på 5 %,  
De bliver nødt til at tage nogle af dem der er nyud-
dannede, eller har gået ledig i en længere periode. 
Det er vigtigt at arbejdsgiverne viser noget ansvar 
så vi får de unge godt ud i branchen også, ellers 
får de jo aldrig nogen erfaring. 

Steen Hansen 
 

Nye tillidsmand 

Morten Storm Hansen - Glenco A/S Odense 

Steffen B. Petersen - Bravida Odense, Service 

Michael S. Hansen - Carl W. Reis Esbjerg 

 

Nye arbejdsmiljørepræsentanter 

Jes René Brandt Mathies - Hybel VVS Aps 
 

Carsten Kyed Larsen - Fjernvarme Fyn A/S 
 

Jannik Mahncke - Dansk Installations Teknik 

Kredsen ønsker tillykke med valget  

…………………………………………………………………………………………… 

Forbundskurser 
Kurserne er for medlemmer af Blik- og Rørarbej-
derforbundet, og de holdes på Metalskolen i Slags-
lunde. 
Fælles for alle kurser: 

• Bredt landsdækkende erfaringsudveksling 
og netværk  

• Møder med forbundets daglige ledelse og 
kredsene  

• Personlig og faglig udvikling af deltagerne  
• Forståelse, respekt og accept af menne-

skets forskelligheder  
• Tilladt at ”dumme” sig, her koster det ikke 

noget at lære 
Tilmelding 

• Tilmelding foregår via din kreds  
• Deltagelse er gratis  
• Arbejdstab, ferie- og SH-betaling udbeta-

les efter gældende regler  
• Forbundet betaler rejseudgifter med billig-

ste offentlige transportmiddel 

G-1 uge 6 - Fra mandag den 4. februar til fredag 
den 8. februar 2013  

G-2 uge 10 - Fra mandag den 4. marts til fredag 
den 8. marts 2013 

Forbundet skal anmode om, at deltagerne tilmel-
des til begge kurser på en gang. 

 
Dødsfald 

Frede Helge Hansen 
Hundslevgyden 43. Kerteminde 
Død d. 6. september 2012, 72 år 

 
Ære være hans minde 

 

Nye tillidsmænd 
Kim Juul Veensgaard, hos TH. Jensen, Oden-
se 

Carsten Espersen, hos Viggo Clemmensen, 
Odense 

Nye arbejdsmiljørepræsentanter 
Martin Akte, hos Byens VVS, Odense 

Erik Nissen, hos Viggo Clemmensen, Odense 

Kredsen ønsker tillykke med valgene. 
 

VVS-efteruddannelse 
med  

masser af valgmulig-
heder 

Brug din ret til at få nye kompe-
tencer og tag på efteruddannelse. 
For ansatte i virksomheder, som 
er medlem af arbejdsgiverorgani-
sationen Tekniq, er der kurser for 
næsten enhver smag. Faktisk er der knap 100 for-
skellige faglige kurser at vælge imellem hos VVS-
branchens efteruddannelse.  

Se hele udbuddet af kurser på hjemmesiden 
www.evukurser.dk, der er oprettet, for at give virk-
somheder og medarbejdere et overblik med let ad-
gang til detaljeret information om kursernes indhold, 
hvornår de gennemføres og på hvilke skoler.  

Ønsker du eller din arbejdsgiver at tilmelde dig et 
eller flere kurser, linkes du automatisk til portalen 
EfterUddannelse.dk, hvorfra online tilmeldingen kan 
ske. Her skal du ligeledes søge om VEU-
godtgørelse. 

Læs mere efteruddannelser på www.evukurser.dk  
 Huset i Houstrup   Huset i Bork 

Nu starter udlejningen  
af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn 

Husene stilles til rådighed for alle medlemmer af Kreds Sydjylland-Fyn til meget rimelige priser, 
mod at de der lejer husene værner om husene og klipper græsset hvis det er nødvendigt.  
 

Huset i Houstrup er på 91 m2. (med 6 voksne sovepladser fordelt på 3 soverum,) med opvaske-
maskine, vaskemaskine, tørretumbler og sauna. Huset i Bork Havn er på 65 m2 (med 6 sove-
pladser fordelt i to soverum og en alkove,) med opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. 
 

Hvor ligger Houstrup og Bork Havn? Houstrup ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og Nyminde-
gab ikke ret lang fra Nr. Nebel.  Bork Havn ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ca. 5 km. fra Nr. 
Nebel.  
 

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. 

 
Som nogle måske bemærker, er priserne steget lidt, men for at lette administrationen for alle parter, er pri-
serne nu inkl. Elforbrug, men I skal stadigvæk oplyse om forbruget når i sender nøglen retur.  
 

Ansøgninger sendes til kontoret i Odense senest den 15. januar 2012. Der foretages 
lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013. 
 

Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første ”lodtrækningsrunde” for de uger som dækker skoleferier-
ne. Vi sørger for at alle ansøgere vil få besked så hurtigt som muligt efter den 2. februar, uanset om de har 
fået huset eller ej. Ledige perioder udlejes derefter efter først til mølle princippet. 
 

Der er skiftedag fredag kl. 16.00.     Weekend kan kun lejes hvis huset ikke er lejet ud i hele ugen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ansøgning om SOMMERHUS 2012/13. 

 
Undertegnede ønsker at leje sommerhuset i Houstrup         i Bork Havn        . 
 
1. ønske: …………………………………..  2. ønske: …………………………………………………….. 
 
Navn: ………….......................…………………………………………………………………..………….. 
 
Adresse: ……………….......................……………………………………………………….…………….. 
 
Post nr. ……………     By: …………………………………………  Tlf. nr. …............………………….. 
 
Skolesøgende børn under 14 år: (skriv antal og alder)…………………………………………………… 
 
Dato: ……………..  Underskrift: ………………………………………….. 
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Nyt fra afdelingerne

Afdelingerne:
******************************
Odense afdeling:
Kontortid: Se kredskontoret
Formand: Torben Nielsen HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14.
E-mail: holmgaard@midtfyn.net
 
Syd/vest Fyns afdeling:
Kontortid: 1. mandag i måneden 
kl. 15.30 - 16.30
v/3F Priorensgade 12A, 5600 Fåborg
Tlf. 40 29 48 77
Formand: Peter Kristiansen
Tlf. privat: 21 76 67 17

Svendborg afdeling:
Kontortid: Hver torsdag i 
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30.  Tlf. 62 22 19 63.
Formand: Frank Clausen, 
Tlf. privat: 62 50 17 22

Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Johannes Renneberg
Rådyrløkken 169  5210 Odense NV
Tlf. privat. 28 44 78 40.
E-mail: renneberg@c.dk

Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens 
Formand: Bent V. Andersen.
Kontortid: torsdag fra 15.00 - 16.30
Tlf. privat: 27 50 78 06

Vejle afdeling:
Formand: Kaj Hansen
Tlf. privat: 61 33 57 60
E-mail: kajcbh@hotmail.com

Fredericia/Middelfart afdeling:
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 64 41 20 92 - 60 16 20 92
E-mail: afd43@blikroer.dk

Kolding afdeling:
Kontortid: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 
1. onsdag i måneden fra 16.00-17.00.
Formand: Nicolai Frederiksen
Tlf.  privat: 99 55 84 16
E-mail: pokali@akali.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00, eller efter aftale med 
kredskontoret. 
Formand: Morten Frøsig
Tlf. privat: 26 74 90 62
E-mail: frosig@youmail.dk

Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P.Hanssens Gade 21, st. 
6200  Aabenraa. (hos 3F) 
Kontortid: ulige uger onsd. 08.30-10.00
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com

Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 24 79 66 26
E-mail: pjpehrson@bbsyd.dk

På Fisketur
Afdelingerne fiskekonkurrence 2013 blev afviklet den 28. september på en 
rigtig flot efterårsdag i Rødekro.

Med ca. 65 deltagere, var deltagelsen i den bedre ende, og jeg tror at alle 
havde en god dag i det dejlige solskin. Udbyttet var med 18 indvejede fisk 
i underkanten, og mange måtte gå tomhændede hjem. Gevinst var der til 
gengæld omkring grillen, hvor der blev taget godt fra af de gode grill-pøl-
ser. I fravær af Finn Nordbag, var der sat en ny grillmester på jobbet, nemlig 
Erik Kofod, som klarede opgaven med bravur.

Selve fiskekonkurrencen blev vundet af den stolte Patrick Djerf som her ses 
med vinderfisken, en flot ørred på 3240 
g. udover vandrepokalen var han heller 
ikke utilfreds med 1. præmien på 600 kr.. 
Vinderen af 2. præmien var Kim Hou med 
en ørred på 2520 g., og 3. præmien Den-
nis Nissen med 2380 g. Kim havde i øvrigt 
også æren af, endnu en gang, at lande de 
fleste fisk, nemlig 4 stk.

Alt i alt en rigtig god dag hvor snakken gik 
lystigt blandt kollegaerne. Jeg håber at se 
alle deltagerne og gerne flere til næste år.

P.v.a. aktivitetsudvalget - Anker 

Tur til Berlin med stor succes 
De syv afdelinger i det tidligere kreds SydJylland, har igen været på stu-
dietur. Traditionen startede i 1990 med en tur til IFÔ i Sverige og siden 
da, er det blevet til flere fine ture til udlandet, denne var den 9. i rækken. 
Denne gang gik turen til Berlin, og et af formålene med turen, var at 
blive klogere på det tyske arbejdsmarked og forstå hvilke problemer 
og udfordringer den Tyske fagbevægelse og den almindelige løn-
modtager står overfor! IG-Metal i Berlin gav os fuld forståelse for, at 
det stadigvæk er meget attraktivt for en tysk Blikkenslager / vvs at ar-
bejde i Danmark. (Husk det er vigtigt at holde sammen som fag!!) 
Sammenhold er netop et andet formål med turen, det er nemlig super vig-
tig at vi forstår at snakke og holde sammen, det kunne bl.a. være om Løn – 
arbejdsforhold, hvor er der arbejde henne osv. Vores arbejdsgivere snakker 

nemlig også sammen!!

På den kæmpestore restaurant Hofbräu 
München blev der fortæret Resche Haxe mit 
Krautsalat og drukket øl i store krus. BMW 
motorcykelfabrikken var også rigtigt spæn-
dene at besøge. Trods en pæn egenbeta-
ling, var bussen proppet til taget!! 

Tak for god ro og orden, og for en super god 
tur til Berlin.                                                       Mette

På Fisketur 
Afdelingerne fiskekonkurrence 2013 blev afviklet den 28. septem-
ber på en rigtig flot efterårsdag i Rødekro. 
Med ca. 65 deltagere, var deltagelsen i den bedre ende, og jeg 
tror at alle havde en god dag i det dejlige solskin. Udbyttet var 
med 18 indvejede fisk i underkanten, og mange måtte gå tom-
hændede hjem. Gevinst var der til gengæld omkring grillen, hvor 
der blev taget godt fra af de gode grill-pølser. I fravær af Finn 
Nordbag, var der sat en ny grillmester på jobbet, nemlig Erik Ko-
fod, som klarede opgaven med bravur. 

Selve fiskekonkurrencen blev vundet 
af den stolte Patrick Djerf som her 
ses med vinderfisken, en flot ørred 
på 3240 g. udover vandrepokalen 
var han heller ikke utilfreds med 1. 
præmien på 600 kr.. Vinderen af 2. 
præmien var Kim Hou med en ørred 
på 2520 g., og 3. præmien Dennis 
Nissen med 2380 g. Kim havde i 
øvrigt også æren af, endnu en gang, 
at lande de fleste fisk, nemlig 4 stk. 
Alt i alt en rigtig god dag hvor snak-
ken gik lystigt blandt kollegaerne. 
Jeg håber at se alle deltagerne og gerne flere til næste år. 

P.v.a. aktivitetsudvalget - Anker  

Tur til Berlin med stor succes  
 

De syv afdelinger i det tidligere kreds 
SydJylland, har igen været på studietur. 
Traditionen startede i 1990 med en tur til 
IFÔ i Sverige og siden da, er det blevet til 
flere fine ture til udlandet, denne var den 
9. i rækken. 
Denne gang gik turen til Berlin, og et af 
formålene med turen, var at blive klogere 
på det tyske arbejdsmarked og forstå 
hvilke problemer og udfordringer den 
Tyske fagbevægelse og den almindelige 

lønmodtager står overfor! IG-Metal i Berlin gav os fuld forståelse for, at 
det stadigvæk er meget attraktivt for en tysk Blikkenslager / vvs at arbej-
de i Danmark. (Husk det er vigtigt at holde sammen som fag!!) 
Sammenhold er netop et andet formål med turen, det er nemlig super  
vigtig at vi forstår at snakke og holde sammen, det kunne bl.a. være om 
Løn – arbejdsforhold, hvor er der arbejde henne osv. Vores arbejdsgive-
re snakker nemlig også sammen!! 
På den kæmpestore restaurant Hofbräu München blev der fortæret 
Resche Haxe mit Krautsalat og drukket øl i store krus ☺ 
BMW motorcykelfabrikken var også rigtigt spændene at besøge. 
Trods en pæn egenbetaling, var bussen proppet til taget!! 
Tak for god ro og orden, og for en super god tur til Berlin. - Mette 

Nyt fra Afdelingerne 

Odense afdeling: 
Kontortid:  Se  kredskontoret  Formand: 
Torben Nielsen HB‐medlem 
Tlf. privat. 71 75 25 14. 
E‐mail: holmgaard@midtfyn.net 
 

Syd/Vest Fyns afdeling: 
Kontortid:  1.  mandag  i  måneden  kl. 
15.30  –  16.30  v/3F  Priorensgade  12A, 
Fåborg, tlf. 40 29 48 77 
Formand: Peter Kristiansen 
Tlf. privat: 21 76 67 17 
 

Svendborg afdeling: 
Kontortid: Hver torsdag i  
Vestergade 120, 5700 Svendborg 
Kl. 15.30 ‐ 16.30.  Tlf. 62 22 19 63. 
Formand: Frank Clausen,  
Tlf. privat: 62 50 17 22 
 

Skorstensfejernes 
Sønderjylland/Fyns afdeling: 
Formand: Johannes Renneberg 
Rådyrløkken 169, 5210 Odense NV 
Tlf. privat. 28 44 78 40. 
E‐mail: renneberg@c.dk 
 

Horsens afdeling: 
Kontor: Robert Holmsvej 1, Horsens  
Formand: Bent V. Andersen. 
Kontortid torsdag fra 15.00 – 16.30 
Tlf. privat: 27 50 78 06 
 

Vejle afdeling: 
Formand: Kaj Hansen 
Tlf. privat: 61 33 57 60 
E‐mail: kajcbh@hotmail.com 
 

Fredericia/Middelfart afdeling: 
Formand: Erik Kofod 
Tlf. privat: 64 41 20 92 – 60 16 20 92 
E‐mail: afd43@blikroer.dk 
 

Kolding afdeling: 
Kontortid:  Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 
1. onsdag i måneden fra 16.00 ‐ 17.00. 
Formand: Nicolai Frederiksen 
Tlf. 99 55 84 16 
E‐mail: pokali@akali.dk 
 

Esbjerg afdeling: 
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg 
Ø, mandag 7.30‐9.00, eller efter aftale 
med kredskontoret 
Formand: Morten Frøsig 
Tlf. privat: 26 74 90 62 
E‐mail: frosig@youmail.dk 
 

Aabenraa/Haderslev Afdeling: 
Kontor:  H.P.  Hanssens  Gade  21,  st. 
Aabenraa (hos 3F) 
Kontortid ulige uger onsdag 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: 24 79 66 26 
E‐mail: pjpehrson@bbsyd.dk 
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ses med vinderfisken, en flot ørred 
på 3240 g. udover vandrepokalen 
var han heller ikke utilfreds med 1. 
præmien på 600 kr.. Vinderen af 2. 
præmien var Kim Hou med en ørred 
på 2520 g., og 3. præmien Dennis 
Nissen med 2380 g. Kim havde i 
øvrigt også æren af, endnu en gang, 
at lande de fleste fisk, nemlig 4 stk. 
Alt i alt en rigtig god dag hvor snak-
ken gik lystigt blandt kollegaerne. 
Jeg håber at se alle deltagerne og gerne flere til næste år. 
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IFÔ i Sverige og siden da, er det blevet til 
flere fine ture til udlandet, denne var den 
9. i rækken. 
Denne gang gik turen til Berlin, og et af 
formålene med turen, var at blive klogere 
på det tyske arbejdsmarked og forstå 
hvilke problemer og udfordringer den 
Tyske fagbevægelse og den almindelige 

lønmodtager står overfor! IG-Metal i Berlin gav os fuld forståelse for, at 
det stadigvæk er meget attraktivt for en tysk Blikkenslager / vvs at arbej-
de i Danmark. (Husk det er vigtigt at holde sammen som fag!!) 
Sammenhold er netop et andet formål med turen, det er nemlig super  
vigtig at vi forstår at snakke og holde sammen, det kunne bl.a. være om 
Løn – arbejdsforhold, hvor er der arbejde henne osv. Vores arbejdsgive-
re snakker nemlig også sammen!! 
På den kæmpestore restaurant Hofbräu München blev der fortæret 
Resche Haxe mit Krautsalat og drukket øl i store krus ☺ 
BMW motorcykelfabrikken var også rigtigt spændene at besøge. 
Trods en pæn egenbetaling, var bussen proppet til taget!! 
Tak for god ro og orden, og for en super god tur til Berlin. - Mette 

Nyt fra Afdelingerne 

Odense afdeling: 
Kontortid:  Se  kredskontoret  Formand: 
Torben Nielsen HB‐medlem 
Tlf. privat. 71 75 25 14. 
E‐mail: holmgaard@midtfyn.net 
 

Syd/Vest Fyns afdeling: 
Kontortid:  1.  mandag  i  måneden  kl. 
15.30  –  16.30  v/3F  Priorensgade  12A, 
Fåborg, tlf. 40 29 48 77 
Formand: Peter Kristiansen 
Tlf. privat: 21 76 67 17 
 

Svendborg afdeling: 
Kontortid: Hver torsdag i  
Vestergade 120, 5700 Svendborg 
Kl. 15.30 ‐ 16.30.  Tlf. 62 22 19 63. 
Formand: Frank Clausen,  
Tlf. privat: 62 50 17 22 
 

Skorstensfejernes 
Sønderjylland/Fyns afdeling: 
Formand: Johannes Renneberg 
Rådyrløkken 169, 5210 Odense NV 
Tlf. privat. 28 44 78 40. 
E‐mail: renneberg@c.dk 
 

Horsens afdeling: 
Kontor: Robert Holmsvej 1, Horsens  
Formand: Bent V. Andersen. 
Kontortid torsdag fra 15.00 – 16.30 
Tlf. privat: 27 50 78 06 
 

Vejle afdeling: 
Formand: Kaj Hansen 
Tlf. privat: 61 33 57 60 
E‐mail: kajcbh@hotmail.com 
 

Fredericia/Middelfart afdeling: 
Formand: Erik Kofod 
Tlf. privat: 64 41 20 92 – 60 16 20 92 
E‐mail: afd43@blikroer.dk 
 

Kolding afdeling: 
Kontortid:  Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 
1. onsdag i måneden fra 16.00 ‐ 17.00. 
Formand: Nicolai Frederiksen 
Tlf. 99 55 84 16 
E‐mail: pokali@akali.dk 
 

Esbjerg afdeling: 
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg 
Ø, mandag 7.30‐9.00, eller efter aftale 
med kredskontoret 
Formand: Morten Frøsig 
Tlf. privat: 26 74 90 62 
E‐mail: frosig@youmail.dk 
 

Aabenraa/Haderslev Afdeling: 
Kontor:  H.P.  Hanssens  Gade  21,  st. 
Aabenraa (hos 3F) 
Kontortid ulige uger onsdag 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: 24 79 66 26 
E‐mail: pjpehrson@bbsyd.dk 
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Julearrangementer i afdelingerne

Odense afdeling
indbyder hermed alle medlemmer, 

både svende og lærlinge til

JUL I FAGFORENINGEN
torsdag den 12. december fra kl. 15.00 til 17.00 i vore lokaler på 

Cikorievej 3, 5220 Odense SØ, til julehygge og en faglig snak. 
Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand.

    Du får en flaske rødvin med hjem til juleanden.
      Vi ses den 12. december!

NB: HUSK! at tage din kollega med!

 

Esbjerg afdeling
Julen nærmer sig, 

og derfor vil vi gerne invitere til julehygge i afdelingens lokaler 
Fredensgade 1 – Esbjerg, 

mandag d. 16. december fra kl. 15.30 til 17.30.

                                  Juleposer
Samtidig er der udlevering af de berømte juleposer til jeres børn og børnebørn

( under konfirmationsalderen )
Afdelingen er vært ved gløgg og æbleskiver mv., også til de som ikke skal hente juleposer, 

men af praktiske hensyn er bestilling/tilmelding nødvendig.
Dette skal ske senest d. 12. december til formand Morten Frøsig på tlf. 26 74 90 62, 

Anker på 51 53 31 53 eller afdelingskontoret i åbningstiden. 

PS:  Du får også en lille julehilsen med hjem fra afdelingen, som passer godt til juleanden.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår.

Hilsen Bestyrelsen
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Vejle Afdeling deler igen i år juleposer ud
Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afdelingens medlemmer, der har børn under 14 år. 

Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos 

Kaj Hansen på tlf. 61 33 57 60 senest mandag d. 9. december 2013.
Poserne kan afhentes: 

Torsdag d. 19. december 2013. Fra kl. 15.00 til 17.00
Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA)

Vi byder naturligvis på en øl til far og en sodavand til børnene ved afhentningen.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Så er det jul igen, og dermed tid til
Julekomsammen i Aabenraa/-Haderslev Afdeling

Torsdag den, 12. december fra kl. 11:00-13:00.
Afdelingen indbyder hermed alle Pensionister og efterlønner, 

til en snak og lidt julehygge på afdelingskontoret, 

H. P. Hanssens Gade 21. st. ( Hos 3F ) 6200 Aabenraa. 
Der er parkering i gården.

Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, samt øl/vand efter ønske. 

Pensionister og efterlønnere kan samme dag afhente julesnapsen som er afdelingens julegave.

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling

Blik & Rør Kolding Afdeling
Inviterer traditionen tro til juletræsfest for medlemmer med egne børn og børnebørn. 

Vi mødes til familiehygge søndag d.15. december 2013 kl.14.00-16.30 i Parkhallen på Fynsvej.
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med børnene, 

musiker Karsten Holdt sørger for den rette julestemning 

og tryllekunstneren Rune underholder med trylleri og ballondyr.

Bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf. 75 53 41 88 efter kl. 16.00 senest 4. december, så skynd dig!!
Juleposerne koster 30 kr. Betaling samt afhentning af billetter på kontoret 

Stigårdsvej 1, Kolding d. 11. december fra kl. 16.00-17.00 eller efter aftale med Bent Ole.

Alle er velkomne

Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F

Vejle Afdeling deler igen i år juleposer ud 
Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afdelingens medlem-
mer, der har børn under 14 år.  
Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos Kaj Hansen på tlf. 
61 33 57 60 senest mandag d. 9. december 2013. 
Poserne kan afhentes:  

Torsdag d. 19. december 2013 

Fra kl. 15.00 til 17.00 

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

Vi byder naturligvis på en øl til far og en sodavand til børnene ved afhentningen. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 

Så er det jul igen, og dermed tid til 

Julekomsammen i Aabenraa/-Haderslev Afdeling 
Torsdag den, 12. december fra kl. 11:00-13:00. 

Afdelingen indbyder hermed alle Pensionister og efterlønner, til en snak 
og lidt julehygge på afdelingskontoret, H. P. Hanssens Gade 21. st. ( Hos 
3F ) 6200 Aabenraa. Der er parkering i gården. 

Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, samt øl/vand efter ønske. Pen-
sionister og efterlønnere kan samme dag afhente julesnapsen som er afde-
lingens julegave. 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 
 
 

Blik & Rør Kolding Afdeling 
Inviterer traditionen tro til juletræsfest for medlemmer med egne børn og børnebørn.  
Vi mødes til familiehygge søndag d.15. december 2013 kl.14.00-
16.30 i Parkhallen på Fynsvej. 
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med børnene, musi-
ker Karsten Holdt sørger for den rette julestemning og tryllekunst-
neren Rune underholder med trylleri og ballondyr. 
Bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf. 75 53 41 88 efter kl. 16.00 
senest 4. december, så skynd dig!! 
Juleposerne koster 30 kr. Betaling samt afhentning af billetter på kontoret Stigårdsvej 1, 
Kolding d. 11. december fra kl. 16.00-17.00 eller efter aftale med Bent Ole. 

Alle er velkomne 
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling 

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F 

Vejle Afdeling deler igen i år juleposer ud 
Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afdelingens medlem-
mer, der har børn under 14 år.  
Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos Kaj Hansen på tlf. 
61 33 57 60 senest mandag d. 9. december 2013. 
Poserne kan afhentes:  

Torsdag d. 19. december 2013 

Fra kl. 15.00 til 17.00 

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

Vi byder naturligvis på en øl til far og en sodavand til børnene ved afhentningen. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 

Så er det jul igen, og dermed tid til 

Julekomsammen i Aabenraa/-Haderslev Afdeling 
Torsdag den, 12. december fra kl. 11:00-13:00. 

Afdelingen indbyder hermed alle Pensionister og efterlønner, til en snak 
og lidt julehygge på afdelingskontoret, H. P. Hanssens Gade 21. st. ( Hos 
3F ) 6200 Aabenraa. Der er parkering i gården. 

Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, samt øl/vand efter ønske. Pen-
sionister og efterlønnere kan samme dag afhente julesnapsen som er afde-
lingens julegave. 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 
 
 

Blik & Rør Kolding Afdeling 
Inviterer traditionen tro til juletræsfest for medlemmer med egne børn og børnebørn.  
Vi mødes til familiehygge søndag d.15. december 2013 kl.14.00-
16.30 i Parkhallen på Fynsvej. 
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med børnene, musi-
ker Karsten Holdt sørger for den rette julestemning og tryllekunst-
neren Rune underholder med trylleri og ballondyr. 
Bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf. 75 53 41 88 efter kl. 16.00 
senest 4. december, så skynd dig!! 
Juleposerne koster 30 kr. Betaling samt afhentning af billetter på kontoret Stigårdsvej 1, 
Kolding d. 11. december fra kl. 16.00-17.00 eller efter aftale med Bent Ole. 

Alle er velkomne 
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling 

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F 

Vejle Afdeling deler igen i år juleposer ud 
Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afdelingens medlem-
mer, der har børn under 14 år.  
Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos Kaj Hansen på tlf. 
61 33 57 60 senest mandag d. 9. december 2013. 
Poserne kan afhentes:  

Torsdag d. 19. december 2013 

Fra kl. 15.00 til 17.00 

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

Vi byder naturligvis på en øl til far og en sodavand til børnene ved afhentningen. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 

Så er det jul igen, og dermed tid til 

Julekomsammen i Aabenraa/-Haderslev Afdeling 
Torsdag den, 12. december fra kl. 11:00-13:00. 

Afdelingen indbyder hermed alle Pensionister og efterlønner, til en snak 
og lidt julehygge på afdelingskontoret, H. P. Hanssens Gade 21. st. ( Hos 
3F ) 6200 Aabenraa. Der er parkering i gården. 

Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, samt øl/vand efter ønske. Pen-
sionister og efterlønnere kan samme dag afhente julesnapsen som er afde-
lingens julegave. 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 
 
 

Blik & Rør Kolding Afdeling 
Inviterer traditionen tro til juletræsfest for medlemmer med egne børn og børnebørn.  
Vi mødes til familiehygge søndag d.15. december 2013 kl.14.00-
16.30 i Parkhallen på Fynsvej. 
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med børnene, musi-
ker Karsten Holdt sørger for den rette julestemning og tryllekunst-
neren Rune underholder med trylleri og ballondyr. 
Bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf. 75 53 41 88 efter kl. 16.00 
senest 4. december, så skynd dig!! 
Juleposerne koster 30 kr. Betaling samt afhentning af billetter på kontoret Stigårdsvej 1, 
Kolding d. 11. december fra kl. 16.00-17.00 eller efter aftale med Bent Ole. 

Alle er velkomne 
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling 

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F 

 
Så er det jul igen, og dermed tid 

til 
 

Julekomsammen i  
Aabenraa/Haderslev  

Afdeling 
 

Torsdag d. 13. december  
fra kl. 15.00-17.00 

 

Afdelingen indbyder hermed alle medlemmer til en 
snak og lidt julehygge på afdelingskontoret, H. P. 
Hanssens Gade 21 st. ( Hos 3F ) 6200 Aabenraa. Der er 
parkering i gården. 
Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, samt øl/vand 
efter ønske. 
Pensionister og efterlønnere kan samme dag afhente 
julesnapsen som er afdelingens julegave. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 

 
 

Sidste udkald for bestilling 
af juleposer i Vejle Afdeling 
Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afde-
lingens medlemmer, der har børn under 14 år.  
Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos Kaj Hansen på tlf. 
61 33 57 60 senest mandag d. 11. december 2012. 
Poserne afhentes:  

Torsdag d. 20. december 2012, fra kl. 15.00 til 17.00 

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

Vi byder naturligvis på en øl til far og en sodavand til børnene 
ved afhentningen. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en 
god jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen
 

Nyt fra Afdelingerne 

Odense afdeling: 
Kontortid:  Se  kredskontoret  Formand: 
Torben Nielsen HB‐medlem 
Tlf. privat. 62 62 33 45. 
E‐mail: holmgaard@midtfyn.net 
 

Syd/vest Fyns afdeling: 
Kontortid: 1.mandag  i hver måned ved 
3F, Priorensgade 12A,  5600 Fåborg.   
kl. 16.00 – 17.00. Tlf. 40 29 48 77 
Formand: Ove Andersen 
Tlf. privat: 64 74 18 61 
 

Svendborg afdeling: 
Kontortid: Hver torsdag i  
Vestergade 120, 5700 Svendborg 
Kl. 15.30 ‐ 16.30.  Tlf. 62 22 19 63. 
Formand: Frank Clausen,  
Tlf. privat: 62 50 17 22 
 

Skorstensfejernes 
Sønderjylland/Fyns afdeling: 
Formand: Johannes Renneberg 
Rådyrløkken 169, 5210 Odense NV 
Tlf. privat. 28 44 78 40. 
E‐mail: renneberg@c.dk 
 

Horsens afdeling: 
Kontor: Robert Holmsvej 1, Horsens  
Formand: Bent V. Andersen. 
Kontortid torsdag fra 15.00 – 16.30 
Tlf. privat: 27 50 78 06 
 

Vejle afdeling: 
Formand: Kaj Hansen 
Tlf. privat: 61 33 57 60 
E‐mail: kajcbh@hotmail.com 
 

Fredericia/Middelfart afdeling: 
Formand: Erik Kofod 
Tlf. privat: 64 41 20 92 – 60 16 20 92 
E‐mail: afd43@blikroer.dk 
 

Kolding afdeling: 
Kontortid:  Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 
1. onsdag i måneden fra 16.00 ‐ 17.00. 
Formand: Nicolai Frederiksen 
Tlf. 99 55 84 16 
E‐mail: pokali@akali.dk 
 

Esbjerg afdeling: 
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg 
Ø,  mandag  7.30‐9.00,  torsdag  15.00‐
16.30. Tlf. 75 13 39 44 
Formand: Morten Frøsig 
Tlf. privat: 26 74 90 62 
E‐mail: frosig@youmail.dk 
 

Aabenraa/Haderslev Afdeling: 
Kontor:  H.P.  Hanssens  Gade  21,  st. 
Aabenraa (hos 3F) 
Kontortid ulige uger onsdag 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: 24 79 66 26 
E‐mail: pjpehrson@bbsyd.dk 
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Visioner for 
skorstensfejerfaget

Vores fag har i mange år ude-
lukkende koncentreret sig om 
det lovpligtige arbejde, dette 
er i større eller mindre grad i 
opbrud i disse år, så kun ved 
at tilbyde kunderne komplet-
te løsninger kan vi fastholde 
vores position og øge beskæf-
tigelsen i vores fag.
Dertil kommer en langt større service end den vi kender 
i dag, hvor vi skal have større fokus på vedligeholdelsen 
af hele fyringsanlægget og ikke blot udføre det lovplig-
tige arbejde.
Nogle af de ting man fremadrettet kunne sætte fokus 
på kunne være:

 - Service, service, service
 - Energimålinger, både olie og biobrændsel
 -  Skifte pakninger, skamol, automatik mv.
  (skorstensfejernes centrallager)
 - Rensning og service pilleovne, biobrændselsfyr og  
  oliefyr
 - Lovpligtige ovne, rensning af kedler
 - Rådgivning med dokumentation
 - Tæthedsprøvning
 - Lækagemåling
 - Energioptimering
 - Helhedsløsninger
 - Service / installation af slukningsudstyr, røgalar- 
  mer, kuliltealarmer mv.
 - Montage af alle typer aftræk og ildsteder
 - Rensning af ventilation

For at kunne implementere dette i fremtiden vil det 
være nødvendigt at gøre op med kulturen i vores bran-
che, hvor det mange steder, handler om at udføre sit 
arbejde hurtigst muligt, for derefter at køre hjem.
Samtidig skal Laugets medlemmer se indad og ikke 
udelukkende fokusere på indtjeningen, men på beskæf-
tigelsen. Skal vi sikre vores fremtid er det en væsentlig 
faktor at mestrene vælger om de vil satse på kvalitet 
eller kvantitet, man kan ikke få begge dele.
I sidste ende handler det om at tilbyde kunderne hele 
paletten på en langt mere professionel måde end til-
fældet er mange steder i dag, for derved at øge den 
samlede arbejdsmængde til gavn for hele branchen.

Afdelingsformand
Johannes Renneberg

25 års jubilæum
Den 1. oktober 2013

Skorstensfejersvend Klaus B. K. 
Christensen, Nyborg kunne den 
1. oktober 2013 fejer sit 25 års ju-
bilæum, som skorstensfejersvend 
hos skor-stensfejermester Lars G. 
Michelsen, Nyborg.
Klaus kom i lære i 1977 hos Jams 
Sørensen i Ørbæk, hvor han blev 
udlært i 1981. Klaus har været svend i det samme distrikt 
i 32 år.
Klaus er en god og loyal kollega, der altid bakker op bag 
sine kollegaer. Klaus er faglig dygtig og der er ikke så få 
kollegaer rundt omkring på Fyn, som kan takke Klaus 
for han har været deres læresvend.

Blik og Rør og dine kollegaer i Nyborg 
ønsker dig tillykke med dit jubilæum.

Svendborg Afdeling 
på tur til Århus

Afdelingens sensommer-
udflugt gik i år til den 
gamle i Århus.
Der var bestilt en rundvis-
ning som tog udgangs-
punkt i de gamle hånd-
værk. Rundviseren fortalte 
med stor entusiasme om 
livet som håndværker i 
sytten og attenhundredtallet og om livet i købstaden.
Der blev fortalt om håndværkslaugene, om at gå på val-
sen, lærlingeforhold mm. Alt i alt var det en rigtig god tur 
rundt i den gamle by og der var det fineste vejr til det.
Efter den gamle by var der tid til frokost inde i byen. 
Efter frokosten havde deltagerne nogle timer, hvor de 
kunne gå rundt i byen og nyde det gode vejr. 
Det var den sidste dag af Århus festuge, så der rigtig 
mange aktiviteter i gang i hele midtbyen.
På vej hjem slog vi lige et smut forbi en af Danmarks 
største Byggepladser, nemlig det Ny Universitets Ho-
spital ved Skejby. 
Vi var inde og spise aftensmad på en kro mellem Fre-
dericia og Kolding. Det var rigtig god mad og masser af 
hygge og kollegial samvær.
Sent om aftenen tilbage i Svendborg, var alle delta-
gerne mætte, både af oplevelser og i maven.

Bestyrelsen takker alle der deltog for en god dag.

Visioner for  
skorstensfejerfaget. 

Vores fag har i mange år 
udelukkende koncentreret 
sig om det lovpligtige arbej-
de, dette er i større eller 
mindre grad i opbrud i disse 
år, så kun ved at tilbyde 
kunderne komplette løsnin-
ger kan vi fastholde vores 
position og øge beskæftigel-
sen i vores fag. 
Dertil kommer en langt større service end den vi 
kender i dag, hvor vi skal have større fokus på vedli-
geholdelsen af hele fyringsanlægget og ikke blot 
udføre det lovpligtige arbejde. 

Nogle af de ting man fremadrettet kunne sætte fokus 
på kunne være: 

- Service, service, service 
- Energimålinger, både olie og biobrændsel 
- Skifte pakninger, skamol, automatik mv. 

(skorstensfejernes centrallager) 
- Rensning og service pilleovne, biobrænd-

selsfyr og oliefyr 
- Lovpligtige ovne, rensning af kedler 
- Rådgivning med dokumentation 
- Tæthedsprøvning 
- Lækagemåling 
- Energioptimering 
- Helhedsløsninger 
- Service / installation af slukningsudstyr, 

røgalarmer, kuliltealarmer mv. 
- Montage af alle typer aftræk og ildsteder 
- Rensning af ventilation 

For at kunne implementere dette i fremtiden vil det 
være nødvendigt at gøre op med kulturen i vores 
branche, hvor det mange steder, handler om at ud-
føre sit arbejde hurtigst muligt, for derefter at køre 
hjem. 
Samtidig skal Laugets medlemmer se indad og ikke 
udelukkende fokusere på indtjeningen, men på be-
skæftigelsen. Skal vi sikre vores fremtid er det en 
væsentlig faktor at mestrene vælger om de vil satse 
på kvalitet eller kvantitet, man kan ikke få begge 
dele. 
I sidste ende handler det om at tilbyde kunderne 
hele paletten på en langt mere professionel måde 
end tilfældet er mange steder i dag, for derved at 
øge den samlede arbejdsmængde til gavn for hele 
branchen. 

Afdelingsformand 
Johannes Renneberg 
Skorstensfejerne Fyn / Sdr. Jylland 
 

25 års jubilæum 
Den 1. oktober 2013 

Skorstensfejersvend Klaus B. 
K. Christensen, Nyborg kunne 
den 1. oktober 2013 fejer sit 
25 års jubilæum, som skor-
stensfejersvend hos skor-
stensfejermester Lars G. Mi-
chelsen, Nyborg. 
Klaus kom i lære i 1977 hos 
Jams Sørensen i Ørbæk, hvor 
han blev udlært i 1981. Klaus 
har været svend i det samme distrikt i 32 år. 
Klaus er en god og loyal kollega, der altid bakker op 
bag sine kollegaer. Klaus er faglig dygtig og der er 
ikke så få kollegaer rundt omkring på Fyn, som kan 
takke Klaus for han har været deres læresvend. 

Blik og Rør og dine kollegaer i Nyborg ønsker 
dig tillykke med dit jubilæum. 

Svendborg Afdeling  
på tur til Århus 

Afdelingens sensommerudflugt gik i år til den gamle 
i Århus. 
Der var bestilt en rundvis-
ning som tog udgangs-
punkt i de gamle hånd-
værk. Rundviseren fortalte 
med stor entusiasme om 
livet som håndværker i 
sytten og attenhundredtal-
let og om livet i købstaden. 
Der blev fortalt om hånd-
værkslaugene, om at gå 
på valsen, lærlingeforhold 
mm. Alt i alt var det en 
rigtig god tur rundt i den gamle by og der var det 
fineste vejr til det. 
Efter den gamle by var der tid til frokost inde i byen. 
Efter frokosten havde deltagerne nogle timer, hvor 
de kunne gå rundt i byen og nyde det gode vejr.  
Det var den sidste dag af Århus festuge, så der rigtig 
mange aktiviteter i gang i hele midtbyen. 
På vej hjem slog vi lige et smut forbi en af Danmarks 
største Byggepladser, nemlig det Ny Universitets 
Hospital ved Skejby.  

Vi var inde og spise aftensmad på en kro mellem 
Fredericia og Kolding. Det var rigtig god mad og 
masser af hygge og kollegial samvær. 

Sent om aftenen tilbage i Svendborg, var alle delta-
gerne mætte, både af oplevelser og i maven ☺ 

Bestyrelsen takker alle der deltog for en god dag. 

Visioner for  
skorstensfejerfaget. 

Vores fag har i mange år 
udelukkende koncentreret 
sig om det lovpligtige arbej-
de, dette er i større eller 
mindre grad i opbrud i disse 
år, så kun ved at tilbyde 
kunderne komplette løsnin-
ger kan vi fastholde vores 
position og øge beskæftigel-
sen i vores fag. 
Dertil kommer en langt større service end den vi 
kender i dag, hvor vi skal have større fokus på vedli-
geholdelsen af hele fyringsanlægget og ikke blot 
udføre det lovpligtige arbejde. 

Nogle af de ting man fremadrettet kunne sætte fokus 
på kunne være: 

- Service, service, service 
- Energimålinger, både olie og biobrændsel 
- Skifte pakninger, skamol, automatik mv. 

(skorstensfejernes centrallager) 
- Rensning og service pilleovne, biobrænd-

selsfyr og oliefyr 
- Lovpligtige ovne, rensning af kedler 
- Rådgivning med dokumentation 
- Tæthedsprøvning 
- Lækagemåling 
- Energioptimering 
- Helhedsløsninger 
- Service / installation af slukningsudstyr, 

røgalarmer, kuliltealarmer mv. 
- Montage af alle typer aftræk og ildsteder 
- Rensning af ventilation 

For at kunne implementere dette i fremtiden vil det 
være nødvendigt at gøre op med kulturen i vores 
branche, hvor det mange steder, handler om at ud-
føre sit arbejde hurtigst muligt, for derefter at køre 
hjem. 
Samtidig skal Laugets medlemmer se indad og ikke 
udelukkende fokusere på indtjeningen, men på be-
skæftigelsen. Skal vi sikre vores fremtid er det en 
væsentlig faktor at mestrene vælger om de vil satse 
på kvalitet eller kvantitet, man kan ikke få begge 
dele. 
I sidste ende handler det om at tilbyde kunderne 
hele paletten på en langt mere professionel måde 
end tilfældet er mange steder i dag, for derved at 
øge den samlede arbejdsmængde til gavn for hele 
branchen. 

Afdelingsformand 
Johannes Renneberg 
Skorstensfejerne Fyn / Sdr. Jylland 
 

25 års jubilæum 
Den 1. oktober 2013 

Skorstensfejersvend Klaus B. 
K. Christensen, Nyborg kunne 
den 1. oktober 2013 fejer sit 
25 års jubilæum, som skor-
stensfejersvend hos skor-
stensfejermester Lars G. Mi-
chelsen, Nyborg. 
Klaus kom i lære i 1977 hos 
Jams Sørensen i Ørbæk, hvor 
han blev udlært i 1981. Klaus 
har været svend i det samme distrikt i 32 år. 
Klaus er en god og loyal kollega, der altid bakker op 
bag sine kollegaer. Klaus er faglig dygtig og der er 
ikke så få kollegaer rundt omkring på Fyn, som kan 
takke Klaus for han har været deres læresvend. 

Blik og Rør og dine kollegaer i Nyborg ønsker 
dig tillykke med dit jubilæum. 

Svendborg Afdeling  
på tur til Århus 

Afdelingens sensommerudflugt gik i år til den gamle 
i Århus. 
Der var bestilt en rundvis-
ning som tog udgangs-
punkt i de gamle hånd-
værk. Rundviseren fortalte 
med stor entusiasme om 
livet som håndværker i 
sytten og attenhundredtal-
let og om livet i købstaden. 
Der blev fortalt om hånd-
værkslaugene, om at gå 
på valsen, lærlingeforhold 
mm. Alt i alt var det en 
rigtig god tur rundt i den gamle by og der var det 
fineste vejr til det. 
Efter den gamle by var der tid til frokost inde i byen. 
Efter frokosten havde deltagerne nogle timer, hvor 
de kunne gå rundt i byen og nyde det gode vejr.  
Det var den sidste dag af Århus festuge, så der rigtig 
mange aktiviteter i gang i hele midtbyen. 
På vej hjem slog vi lige et smut forbi en af Danmarks 
største Byggepladser, nemlig det Ny Universitets 
Hospital ved Skejby.  

Vi var inde og spise aftensmad på en kro mellem 
Fredericia og Kolding. Det var rigtig god mad og 
masser af hygge og kollegial samvær. 

Sent om aftenen tilbage i Svendborg, var alle delta-
gerne mætte, både af oplevelser og i maven ☺ 

Bestyrelsen takker alle der deltog for en god dag. 

Visioner for  
skorstensfejerfaget. 

Vores fag har i mange år 
udelukkende koncentreret 
sig om det lovpligtige arbej-
de, dette er i større eller 
mindre grad i opbrud i disse 
år, så kun ved at tilbyde 
kunderne komplette løsnin-
ger kan vi fastholde vores 
position og øge beskæftigel-
sen i vores fag. 
Dertil kommer en langt større service end den vi 
kender i dag, hvor vi skal have større fokus på vedli-
geholdelsen af hele fyringsanlægget og ikke blot 
udføre det lovpligtige arbejde. 

Nogle af de ting man fremadrettet kunne sætte fokus 
på kunne være: 

- Service, service, service 
- Energimålinger, både olie og biobrændsel 
- Skifte pakninger, skamol, automatik mv. 

(skorstensfejernes centrallager) 
- Rensning og service pilleovne, biobrænd-

selsfyr og oliefyr 
- Lovpligtige ovne, rensning af kedler 
- Rådgivning med dokumentation 
- Tæthedsprøvning 
- Lækagemåling 
- Energioptimering 
- Helhedsløsninger 
- Service / installation af slukningsudstyr, 

røgalarmer, kuliltealarmer mv. 
- Montage af alle typer aftræk og ildsteder 
- Rensning af ventilation 

For at kunne implementere dette i fremtiden vil det 
være nødvendigt at gøre op med kulturen i vores 
branche, hvor det mange steder, handler om at ud-
føre sit arbejde hurtigst muligt, for derefter at køre 
hjem. 
Samtidig skal Laugets medlemmer se indad og ikke 
udelukkende fokusere på indtjeningen, men på be-
skæftigelsen. Skal vi sikre vores fremtid er det en 
væsentlig faktor at mestrene vælger om de vil satse 
på kvalitet eller kvantitet, man kan ikke få begge 
dele. 
I sidste ende handler det om at tilbyde kunderne 
hele paletten på en langt mere professionel måde 
end tilfældet er mange steder i dag, for derved at 
øge den samlede arbejdsmængde til gavn for hele 
branchen. 

Afdelingsformand 
Johannes Renneberg 
Skorstensfejerne Fyn / Sdr. Jylland 
 

25 års jubilæum 
Den 1. oktober 2013 

Skorstensfejersvend Klaus B. 
K. Christensen, Nyborg kunne 
den 1. oktober 2013 fejer sit 
25 års jubilæum, som skor-
stensfejersvend hos skor-
stensfejermester Lars G. Mi-
chelsen, Nyborg. 
Klaus kom i lære i 1977 hos 
Jams Sørensen i Ørbæk, hvor 
han blev udlært i 1981. Klaus 
har været svend i det samme distrikt i 32 år. 
Klaus er en god og loyal kollega, der altid bakker op 
bag sine kollegaer. Klaus er faglig dygtig og der er 
ikke så få kollegaer rundt omkring på Fyn, som kan 
takke Klaus for han har været deres læresvend. 

Blik og Rør og dine kollegaer i Nyborg ønsker 
dig tillykke med dit jubilæum. 

Svendborg Afdeling  
på tur til Århus 

Afdelingens sensommerudflugt gik i år til den gamle 
i Århus. 
Der var bestilt en rundvis-
ning som tog udgangs-
punkt i de gamle hånd-
værk. Rundviseren fortalte 
med stor entusiasme om 
livet som håndværker i 
sytten og attenhundredtal-
let og om livet i købstaden. 
Der blev fortalt om hånd-
værkslaugene, om at gå 
på valsen, lærlingeforhold 
mm. Alt i alt var det en 
rigtig god tur rundt i den gamle by og der var det 
fineste vejr til det. 
Efter den gamle by var der tid til frokost inde i byen. 
Efter frokosten havde deltagerne nogle timer, hvor 
de kunne gå rundt i byen og nyde det gode vejr.  
Det var den sidste dag af Århus festuge, så der rigtig 
mange aktiviteter i gang i hele midtbyen. 
På vej hjem slog vi lige et smut forbi en af Danmarks 
største Byggepladser, nemlig det Ny Universitets 
Hospital ved Skejby.  

Vi var inde og spise aftensmad på en kro mellem 
Fredericia og Kolding. Det var rigtig god mad og 
masser af hygge og kollegial samvær. 

Sent om aftenen tilbage i Svendborg, var alle delta-
gerne mætte, både af oplevelser og i maven ☺ 

Bestyrelsen takker alle der deltog for en god dag. 
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Blik & Rør Ungdom

Nyudlærte svende efterår 2013
SDU - Odense

 
VVS – Energispecialister
Christian H. Olsen Blikkenslagernes A/S
Bo L. Hansen  Lyder Energi
Rasmus H. Jensen Gærup VVS
Kasper Küster  Blik & VVS Cortes og Nielsen
Flemming M. Jensen Dansk Installations Teknik A/S
Hakan Polat  Byens VVS og Blik
Steffen A. Larsen  VVS Bilen A/S
Jonas V. Mohr  Midtfyns VVS 
Niklas L. Thorsen  Ras VVS og Blikkenslager
Nikolaj H. Jepsen Midtfyns VVS
VVS & Blikkenslager
Jonas Thomsen  Hybel VVS
VVS’er
Andreas A. Madsen SDE
Jon S. Kristensen  GK Danmark A/S
Thomas H. Johansen Koncernservice-køkken 
    Slagelse
Jesper Nielsen  Nordisk Klima
Casper H. Pedersen VVS Comfort Sydfyn

Hansenberg Kolding

Bagerst fra højre:
Jacob Bjørklund (energi), 
Bjarke Gilling (blikkenslager), 

Martin Moeslund Madsen (VVS`er),
Morten Bjerre Møller (energi),
Faglærer Michael Dahl
Forest fra højre:
Mehmet Kocak (energi), 
Erik Rasmussen (energi), 
Henrik Holm (VVS’er).

Herlufsholm Herning

VVS – Energispecialister
Set fra venstre:
Leon Richter Andersen   Lars Juhl Nielsen Aps
Alex Zacho Eriksen   Heat-on Aps
Nicolai Høising Elian   VVS Comfort Sydfyn Aps

Vi fra Kredsen ønsker jer alle et stort tillykke 
med de fine resultater, og håber i får god vind fremover.

Blik & RørUngdom
Inviterer dig til til det store årsmøde for lærlinge inden 

for VVS- og Skorstensfejerfaget i weekenden 
d. 31. jan. til d. 2. feb. 2014 på Svendborg Vandrehjem.

Program: 
Fredag:

Indkvartering på Svendborg vandrehjem
Infomøde med alle praktiske detaljer.

Vi tager derefter ud og bowler og hygger os.
Lørdag:

Blik og Rør Ungdoms årsmødet. Hvor man snakker
om det at være i lære, bl.a. vil der være workshops 

om dine faglige rettigheder, arbejdsmiljø mv..
DM turnering i indendørs fodbold mod de andre 

landsdele, for dem der har lyst til at spille med. 
Søndag:

Morgenmad og derefter hjemrejse.

Håber vi ses til en hyggelig Weekend – med fest, 
farver og for lidt søvn! Tilmelding i kredsen

Peter Markussen   Formand Sydjylland
Andreas Nim Christensen Formand Fyn
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VVS – Energispecialister 
Christian H. Olsen Blikkenslagernes A/S 
Bo L. Hansen  Lyder Energi 
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Blik & RørUngdom 
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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 

Bestyrelsen har indkøbt det helt store julebord og sørget for, at ganen ikke tørrer ind.
der vil i løbet af aftenen blive forskellige ”kunstneriske” indslag.

Bestyrelsen garanterer for nogle hyggelige timer og en faglig snak med lærekammerater 
fra andre firmaer.

Gå ikke glip af Blik & Rør Ungdoms legendariske julefrokost.

Tilmelding:
Senest mandag den 16. december 2013.
Ring til: Blik & RørUngdom, Niels, 51 53 31 55 eller Jørgen på 51 53 31 51 eller send en sms med 
navn, cpr. og teksten ”julefrokost” til os.

Bemærk: Alle Blik & RørUngdoms medlemmer i Kreds Sydjylland-Fyn er velkomne til deltage. Kontakt kredsen

B 
Kreds  
Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. 
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Fredag d. 14. december 2012  
kl. 19.00 hos Blik & Rør,  
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ 

 

Bestyrelsen har indkøbt det helt store julebord og sørget for, 
at ganen ikke tørrer ind. 
der vil i løbet af aftenen blive forskellige "kunstneriske" ind-
slag. 
Bestyrelsen garanterer for nogle hyggelige timer og en faglig 
snak med lærekammerater fra andre firmaer. 
Gå ikke glip af Blik & Rør Ungdoms legendariske julefrokost. 
 

Tilmelding: 
Senest mandag den 10. december 2012. 
Ring til: Blik & RørUngdom, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ, 51 53 31 55 eller 
send en sms med navn og julefrokost. 
 
Bemærk: Alle Blik & RørUngdoms medlemmer i Kreds Sydjylland-Fyn er vel-
komne til deltage. Kontakt kredsen 
 

 

Vi vil gerne fra kredsen ønske alle 
medlemmer og familie en god jul 

og et indbringende nytår. 
 
 

 
 

 
 

Kontor- og telefontider på 
kredskontorerne i mellem jul 

og nytår, alle hverdage fra 
09.00 – 12.00 

Fredag d. 20. december 2013 
kl. 19.00 hos Blik & Rør, 
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Vi vil gerne fra kredsen ønske alle 
medlemmer og familie en god jul 

og et indbringende nytår.

Så er det jul igen, og dermed tid til 
 

Julekomsammen i  
Aabenraa/Haderslev  

Afdeling 
 

Torsdag d. 13. december  
fra kl. 15.00-17.00 

 
 

Afdelingen indbyder hermed alle medlemmer til en snak og lidt 
julehygge på afdelingskontoret, H. P. Hanssens Gade 21 st. ( 
Hos 3F ) 6200 Aabenraa. Der er parkering i gården. 
 

Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, samt øl/vand efter øn-
ske. 
 

Pensionister og efterlønnere kan samme dag afhente julesnap-
sen som er afdelingens julegave. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 

 
 
 

Kontor- og telefontider på 
kredskontorerne i mellem jul 

og nytår, alle hverdage fra 
09.00 – 12.00 

 
 
 
 
 

Vi vil gerne fra kredsen ønske alle 
medlemmer og familie en god jul 

og et indbringende nytår. 

 
 

 
 

Kontor- og telefontider på 
kredskontorerne i mellem 

jul og nytår, 
alle hverdage fra 09.00 – 12.00

Opmåler kursus i Odense
Vi vil gerne fejre det nye år med at holde et opmåler 
kursus i Odense. Det afholdes over 2 aftener, tirsd. d. 
21. og 28. januar 2014.
Målet er at du får et grundlæggende kendskab til rør-
prislisten, herunder også grundlaget for at starte et 
akkordforhold op. Udveksling af erfaringer er også et 
vigtigt element i kurset.
Alle er velkomne, både lærlinge og svende, og såvel nye 
som erfarne akkordfolk.
Tag gerne din Metal kollega med.
Tøv ikke med at tilmelde dig til Jim Lorentzen på  
51 53 31 57.


