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Arbejdsgiverne må også tage ansvar
Krisen er ovre i byggeriet, og det er positivt og der er ved at være fuld 
beskæftigelse i byggebranchen. 
I Blik- og Rør Kreds Sydjylland – Fyn hilser vi udviklingen velkommen, og 
vi glæder os naturligvis over den gode beskæftigelse i VVS-branchen. 
Udviklingen medfører ikke bare en god og stabil indkomst for vores 
medlemmer. Nogle arbejdsgivere oplever flaskehalsproblemer, hvor de 
har svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere. 
I et indslag i TV-Syd den 5. januar kunne seerne få den opfattelse, at det 
stort set var umuligt for virksomhederne at få fat i en faglært VVS’er. I 
udsendelsen gav indehaveren af Hovmand VVS i Vejle udtryk for, at han 
hverken kunne få svende eller lærlinge, og derfor må takke nej til opga-
ver.
I Blik- og Rør Kreds Sydjylland – Fyn er vi uforstående over for dette ud-
sagn. Vi er gerne behjælpelige med at skaffe arbejdskraft til virksomhe-
den, men er i det konkrete tilfælde ikke blevet kontaktet. 
Dagen efter udsendelsen bad vi derfor fire ledige kolleger om at kontak-
te Hovmand VVS i Vejle. Men til vores store forundring, er de alle fire 
blevet afvist, da virksomheden ikke kunne bruge dem. De havde ikke de 
rigtige certifikater. 
Nu er det jo bare sådan, at faglærte VVS’ere med forskellige personlige 
certifikater er eftertragtede og er derfor ikke en metervare, som fagfor-
eningen har liggende på hylderne. Her har arbejdsgiverne jo også selv 
en forpligtelse til at sørge for at efteruddanne og opkvalificere sine an-
satte svende, så de har de fornødne kvalifikationer.
Alternativt kunne Hovmand VVS ansætte en af de fire, som allerede har 
kontaktet ham, og sørge for at de opnår de rette kompetencer som virk-
somheden efterspørger. 
I udsendelsen giver Hovmand VVS også udtryk for, at han ikke kan få 
lærlinge. Her tilbød vi også vores hjælp til virksomheden. 
Først og fremmest vil vi opfordre alle virksomheder til at få de ubesatte 
lære- og praktikpladser frem i lyset, så unge mennesker konkret ved, 
hvor de skal søge. Enten via Jobnet.dk eller ved at flere arbejdsgivere går 
sammen om at indrykke annoncer på jobportaler eller diverse dagblade. 
Og hvis virksomhederne samtidig tilbød en lærepladsgaranti, er jeg ret 
sikker på, at de vil få noget nemmere ved at tiltrække fremtidens ar-
bejdskraft til VVS-branchen.
I den konkrete sag skal det oplyses, at vi i Blik- og Rør Kreds Sydjylland – 
Fyn har været i kontakt med praktikpladscenteret på SDE i Odense–Vej-
le. I samarbejde med dem har vi således fundet en ung mand, som lige 
har bestået grundforløbet indenfor VVS, og som er klar til at flytte til Vej-
le fra Fyn for at få en uddannelsesaftale. 
Vi håber meget, for den unge mands skyld og for Hovmand VVS skyld, at 
de kan finde sammen om en aftale.

Niels Braaby
Kredsformand

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 
mhm@blikroer.dk

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

Leder
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Timelønsstatistik 2015

Horsens afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 179,10
ALKE KJØNGERSKOV VVS ApS  200,00
Lars Juhl Nielsen VVS Aps  195,00
Bravida Danmark A/S  192,50
Niels Sørensen Aps  188,00
Chr. Beck & Søn A/S  185,00
Chr. Sørensen VVS ApS  185,00
Hedensted VVS SERVICE A/S  182,50
Holm Frederiksen A/S  181,67
Tørring V V S & Pejsecenter A/S  181,25
Byens VVS Og Blik Aps  180,00
HORNSYLD VVS & BLIK ApS  180,00
Lund-Kørup VVS Aps  180,00
VVS-Eksperten A/S  177,50
Møllgaard VVS Aps  177,50
VVS Experten Aps  170,00
Hovedgård Blikkenslagerforretning Aps  165,00
Hovedgård & omegns VVS Aps.  162,50
Helge Frandsen A/S  160,00

Vejle afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 180,10
Møgelhøj Blik  190,00
Juelsminde VVS Og Blik Aps  190,00
Randbøldal VVS Aps  190,00
Knutsson VVS  187,00
Lindpro A/S  186,33
Petrowsky A/S  180,67
Hovmand VVS Teknik Aps. 180,00
Nytofte.dk Aps  179,50
VVS-Installatør Kaj Hansen Aps  178,67
C. V. Christensen A/S  172,83
Uldum VVS A/S  172,50
Cuno Holmgaard  160,00

Middelfart/ Fredericia 
afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 182,80
Installationsgruppen A/S  191,00
Alpedalens V V S A/S  188,86
Bravida Danmark A/S  185,00

Andresen’s VVS A/S  184,88
Trap VVS Aps  184,40
Blikkenslagermester Flemming  Andersen ApS  180,00

Kolding afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 179,90
DONG Energy Sales & Distribution A/S  220,70
Hansenberg  200,00
Kolding VVS- Og Oliefyrservice Aps  198,00
Jens Lauridsen eftf.aps  195,00
Kemp & Lauritzen A/S  186,70
LP Kolding A/S  186,00
Bravida Danmark A/S  185,60
Finn Mailand Poulsen A/S v/ Finn Poulsen 185,00
Brøndum A/S  184,50
Wicotec Kirkebjerg  183,63
VVS Installatør Bent Lyhne Aps  182,00
GK Danmark A/S  182,00
Kirkebjerg A/S  181,60
VVS Søberg Aps  180,00
Bækmand VVS & Ventilation Aps  180,00
Krenk VVS Aktieselskab  178,38
Hansen & Dall  175,00
Tre-For Entreprise A/S  172,62
Sygehus Lillebælt , Kolding Sygehus  170,14
Trefor A/S,  167,56
Tre-For Varme, Kolding A/S  167,54
Maltbæk Smede og vandeknik  165,00
Vejen VVS-Service Aps  161,67

Esbjerg afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 173,50
Esbjerg Maritime Service  202,00
Lassen Ventilation ApS  190,00
Deres Blikkenslager A/S  188,67
F. W. Rørteknik A/S  188,00
Søren Østergaard A/S  188,00
V.J. Rørteknik A/S  187,00
Kemp & Lauritzen  185,00
FQJ Af 1 Juni 1997 Aps  185,00
Brørup VVS Aps  181,40
Alslev VVS Blik  180,00
John Josefsen  180,00
A/S I C Nielsen & Søn Smede & VVS Firma  180,00
Augustin Smede og VVS  178,00
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E Skov Jørgensen A/S  176,50
STAR VVS A/S  174,95
Dwa VVS & Blik Aps  173,00
Carl W. Reis A/S  171,67
Ribe VVS Service A/S  171,61
Østergaard Entreprise A/S  171,43
VVS Installatør Finn Hansen A/S  171,17
Peter Overby ApS  170,00
Carl Buch I/S  169,00
Bravida Danmark A/S  168,33
Porsholdt Andreasen  166,67
El-Firma Knud Petersen Filskov A/S  165,00
Hsh Blik & Ventilation Aps  165,00
Billund Varme- & Sanitet  162,50
Holsted VVS APS V/ Jens Brodersen 162,50
Esbjerg VVS  162,50
Quitzau A/S  162,50
E. Skov Jørgensen A/S  160,00
Forum Smede Og VVS Aps  160,00
Tjæreborg Industri A/S Entreprenør  157,33
Frejo Poulsen A/S  155,00
Blikkenslager Brixgaard V/ Kim H Brixgård 155,00
Tommy Jørgensen Aps  145,00
MN Rørmontage Aps  140,00

Aabenraa/Haderslev afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 172,20
DAN-TEAM STAINLESS ApS  200,00
VVS Søberg Aps  187,65
Zink Syd  185,00
THYBO KØLETEKNIK SØNDERBORG APS  180,00
Varmeservice Syd ApS  175,00
Mathias Hendes Eftf., Aabenraa Af 2000 Aps  173,00
Aabenraa VVS  167,50
Kliplev VVS A/S  167,50
Fredslund VVS V/ Carsten Fredslund Iwersen 167,33
Aage Jørgensen VVS A/S  162,5
VVS Pedersen ApS  160,00
Blikkenslager Nis E Thomsen  145,00

Sønderborg afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 171,90
Kückelhahn’s EFTF. ApS  185,00
Bravida Danmark A/S  180,13
VVS Søberg  180,09
Caverion  178,50
Boligforeningen B42  173,50
Blikkenslagerfirmaet Bent Hansen  172,88
Håndværkergården  170,00
Bendixen Holding Aps  170,00

Kellmann´s VVS og Blik  170,00
Jürgensen VVS Aps  156,50
vvs Bendixsen aps  155,00

Odense afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 179,00
Nordic Meter Replacement  206,67
Inst. Strandvænget  205,00
Bårdesø VVS- Og Oliefyrsservice A/S  204,00
Viggo Clemmensen A/S, Odense  199,38
Kemp & Lauritzen A/S Odense,  197,04
Blitek A/S Blikkenslagernes Aktieselskab 191,77
Smedemester Max Enggaard  191,00
VVS Installatør Johan Pohlmann  190,00
Morud VVS & El Aps  188,67
Per Mortensen A/S  188,00
Agis Fire & Security  187,50
Årslev Smeden Aps  187,00
VVS Ekspressen  185,00
Gjersing V.v.S. Aps  185,00
HJ Ventilation Service A/S  185,00
Laust VVS Og Blik /torben Laust Jensen  185,00
VVS Fyn ApS  185,00
Leif Andersens Eftf.  184,50
Syddansk Erhvervsskole Odense  183,50
VVS-Installation H Knudsen & Søn Aps  183,00
Fyns Frø- Og Kornteknik Aps  182,50
J. Beese VVS Og Blik A/S  182,00
CMO Teknik Aps  182,00
Dansk Installations Teknik A/S  180,86
Otterup Bad Og Energi Aps  180,43
V.V.S. KAJ V. JENSEN ApS.. ODE  180,00
Dansk Bad Design Aps  180,00
Pårup VVS/ Gert Heide Hansen  180,00
Fyns Ventilations Montage ApS  180,00
GK DANMARK A/S  179,62
Bravida Danmark A/S      Lindved  179,27
Exhausto A/S  178,50
Krüger VVS Aps  178,50
Kerteminde Forsyning A/S  178,37
Pilegaard-Henriksen A/S  178,31
VESTFYNS VVS-SERVICE A/S  178,00
Dansk Sprinkler Teknik A/S  177,60
Energi Fyn Erhverv A/S  177,49
VVS-Installatør Jørgen Mohr Ernst  177,33
VVS Installatør Ole Nielsen  177,00
Dewa VVS & Energi  176,50
Byens VVS Og Blik Odense Aps  176,00
Proline VVS Aps  175,80
Hauge Gruppen A/S  175,45
Fjernvarme Fyn A/S  175,13
Lyder Energi Teknik Aps  175,00
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DanVVS Aps  175,00
Odense VVS Aps  175,00
Dræby VVS Og Maskinværksted Aps  175,00
VVS-Firmaet Max Enggaard A/S  175,00
VVS Firmaet Th Jensen A/S Odense  174,40
Persolit Entreprenørfirma A/S Munkebo Afd  173,75
Rolf Barfoed A/S  172,00
M S Andersen Montage Aps  171,50
Håndværkergården A/S  171,38
Nordisk Klima A/S  170,44
Fyns VVS og Klima ApS  170,00
Korup VVS Jesper Jensen  170,00
Dyrendal VVS Og Energi Aps  170,00
Midtfyns VVS & Smedie Aps  170,00
Svop VVS Blik  170,00
Korterman Blikkenslager  167,00
V. Rasmussen EFTF.I/S  165,00
Service Centralen Syd ApS  165,00
Dansk Stålmontage ApS  155,00
Odense Kommune 153,00
Attic  149,17

Sydvestfyn afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 176,40
Frost Vvs  185,00
Chr. Fentz & Søn V V S Faaborg  184,02
Håstrup Og Nab VVS A/S  175,00
Breki Ship Service ApS  174,00
Vantinge VVS ApS  171,67
JK Ventilation ApS  170,50
Gærup VVS- Og Smedeforretning Aps  170,00
Rosenberg Ventilation Aps  170,00

Svendborg afdeling
Firmanavn Gns timeløn
 177,40
VVS Comfort Sydfyn Aps  196,00
Blik V/ Birger G Larsen 187,00
Fyns Gasteknik ApS Jan Nielsen 185,00
VVS-Gården Svendborg A/S  184,00
Søkrog VVS A/S  183,00
VVS Bilen A/S  180,00
Iso Pipe Aps  180,00
Skov VVS  V/ Ulrik Skov 180,00
Vejstrup Blik VVS A/S  180,00
VVS Gruppen Fyn ApS Forretning Aps 178,75
Blikkenslagerne Aps  175,00
Svendborg Forsyning A/S  174,53
Øens VVS Ærø A/S  171,50
Møllemand VVS Aps  170,00
Landet Blik & VVS Aps  170,00

Larsen Skibs- Og Industriservice V/ Ole Larsen 170,00
SH Group A/S  170,00
Ærø Maskiner & VVS  170,00
Hybel VVS Aps  168,82
Gudme VVS & Blik Aps.  167,50
Stokkeby Smedeforretning I/S  166,67
Tullebølle VVS & Blik Aps  155,00

Skorstensfejerne afdeling
Timelønsgennemsnit 2015 197,26
Overenskomstmæssige løn 2015 191,39
 

Løn og lokal-forhandlinger 
2016

Inden I går i gang med jeres lønforhandlinger, er 
det vigtigt med lidt forberedelse, og her kunne 
et par forslag være:
•  Hvad skal kravene være, og hvilke emner øn-

sker I at forhandle
•  Lav evt. en prioritering af de enkelte krav
•  Hvad er minimum som I vil acceptere
•  Find de gode argumenter og skriv dem ned
•  Evt. et kig på virksomhedens regnskab (Kred-

sen kan måske hjælpe)

Kan I ikke komme igennem med jeres krav, er 
det også en god idé at forberede eventuelle 
modtræk:
•  Udnyt overenskomsten fuldt ud, vi kan sikkert 

ved fælles hjælp finde punkter som ikke bliver 
udnyttet fuldt ud

•  Brug prislisterne på både små og store opgaver
•  Snak sammen med andre firmaer i jeres områ-

de for eventuelle fælles krav
•  Få lavet lokalaftaler med som minimum de go-

der som I allerede har. Har I lokalaftaler, så for-
søg at få nye punkter ind i aftalen

Brug det hæfte Forbundet sender ud som inspi-
ration til forhandlingerne.

God arbejdslyst. Husk I altid er velkommen til at 
kontakte Kredsen.



Husker du at tage snakken!
Mange af vores kollegaer, som i en 
periode har været væk fra faget, er 
nu tilbage igen. Men har de husket 
at blive overflyttet til Blik og Rør 
igen?
Husker du at tage snakken med dine 

nye kollegaer i skuret eller på værkstedet. Det er vig-
tigt at alle er med – sammenhold gør stærk! 
Har du en kollega, som ønsker overflytning til os igen, 
er det nemt. Du/I kontakter bare kredskontoret på tlf. 
36 38 35 50. 

Nye dagpenge- og efterløns 
satser 2016
Dagpenge sats pr. dag 836,00 kr.
Dimittend sats pr. dag 686,00 kr.

Efterløn
100 % sats pr. dag 836,00 kr. 
91 % sats pr. dag 761,00 kr.

Nyt fra Opmålerkontoret 
Prislisten og opmålerne er her kun fordi, I bruger os 
og systemet. 
Det er vigtigt fortsat at kæmpe for retten til at bruge 
opmåling, og at vise både arbejdsgiverne og Tekniq at 
opmålersystemet er et godt brugbart værktøj, for 
begge parter.
Vi har de senere år oplevet, at flere virksomheder 
presser deres svende til at tage en fast pris !!
Dette mener vi på opmålerkontoret, er en nedadgå-
ende spiral, da firmaet efter et par sager, typisk skruer 
ned på lønnen og hurtigt får for vane at lade akkord-
holdere / svende ordne alt på byggepladsen. 
Husk at der kun findes en rigtig pris for både svende 
og mester !!! prisen i rørprislisten!

Vigtigt at huske !
Arbejdsgiver skal udfærdige og fremlægge akkordaf-
taleseddel senest 5 dage fra arbejdets start. Dette 
gælder også ved aftalte priser / slump priser. Akkord-
holder holder styr på sagens timer og kopisedler.

Nyt fra Kredsen & afdelingerne

Arbejdsgiver skal udsende fordelingslister til alle ak-
korddeltagere, med angivelse af timetal og akkordan-
del. Vi har desværre oplevet flere, der ikke har fået de-
res overskud, fordi de er stoppet i firmaet!
Falder du alligevel i, og indgår en fast pris med mester, 
så få lavet akkordopgørelsen gennem opmålerkonto-
ret, dette vil sikre at alle får deres penge og til rette tid !
Endvidere tæller timerne i vores statistik, dette sikrer 
fremadrettet prislistens eksistens.
Gennemsnitslønnen for akkordarbejde på vvs/fjern-
varme var i 2015 på 263,22 kr.

Med ønsket om et godt og arbejdsrigt år.
 Opmåler: Opmåler:
 Mette Jørgensen Jim Lorentzen
 51533197 51533157

Hey Blikkenslager
Vi er ved at planlægge et kursus i Landspriskuranten. 
Stedet og formen er ikke helt fastlagt endnu, men vi 
håber at det bliver ét 2 dages kursus med blikkensla-
gere fra hele landet.
Er du interesseret, så kontakt Kredskontoret hurtigst 
muligt. Jim Lorentzen, 51 53 31 57

Dødsfald

✞
Henning Valdemar Knudsen

Østerbro 16, 5690 Tommerup
67 år

❈

✞
Knud Sørensen Kjærgaard

Frederik 7 Vej 17, 6000 Kolding
88 år

❈

✞
Mogens Nielsen

Odinsvej , 5700 Svendborg
70 år

Æret være deres minde
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Nyt fra A-Kassen

Nye Arbejdsmiljørepræsentanter
•  Søren Bo Hansen – Kerteminde Forsyning AS – Kerteminde
•  Jakob Hansen – BLITEK – Odense

Kredsen ønsker jer tillykke med valget

VVS arbejde ved Odense kommune
I forbindelse med at Odense kommune har udbudt VVS servicearbejde 
på alle kommunens ejendomme, har der været en del rygter om løn- og 
arbejdsforhold hos BLITEK i Odense.
Flere bestyrelsesmedlemmer i afdelingen er blevet kontaktet af kollega-
er, som har givet udtryk for at de mente, at det er for dårligt at ”fagfor-
eningen” er med til at dumpe priserne for VVS arbejdet.
Bestyrelsen har drøftet henvendelserne, og vi ser altid alvorligt på når 
nogen vil dumpe priserne. Nu ved vi jo ikke, hvor kollegaerne har fået 
deres oplysninger fra, men her er lidt fakta som måske kan være med til 
at svare på nogle af de mange spørgsmål. 

•  Lønnen i BLITEK er 193,00 kr. pr. time for servicesvendene + 1% ekstra i 
ferietillæg.

•  BLITEK er ejet af bl.a. Blik- og Rørarbejderforbundet.
•  Odense afdeling havde indtil 2014 4 % af aktierene i Blikkenslagernes 

A/S. 
•  I forbindelse med at Blikkenslagernes A/S starter en EL afdeling op og 

ændrer navn til BLITEK, sælger Odense afdeling sine arktier til Blik- og 
Rørarbejderforbundet.

•  I de sidste mange år har Blikkenslagernes A/S (BLITEK) givet et over-
skud til både Blik- og Rørarbejderforbundet og Odense afdeling til 
gavn for alle medlemmer. 

•  Overskuddet har bl.a. været brugt til at holde kontingentet i ro, samt 
købe en lejlighed i London, som alle medlemmer i Blik og Rør kan leje.

Der er intet, der interesserer os mere i fagforeningen end vores kollega-
ers løn- og arbejdsvilkår, og i forhold til BLITEK kan vi i hvert fald konsta-
tere, at det ikke er på lønnen, hvis priserne dumpes.  

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Odense afdeling

Horsens afdeling
Som noget nyt vil Steen Hansen være at 
finde på Horsens afdelings kontor torsdag i 
lige uger fra kl. 15.00 til 16.00. Her kan du få 
hjælp til A-kasse, faglige spørgsmål m.m., 
så kom et smut forbi og hils på. 

Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ
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: holmgaard@midtfyn.net

Syd/vest Fyns afdeling:
Kontortid: 1. mandag i måneden 
kl. 16.00 - 17.00 
Engvej 5, 5600 Fåborg 
Tlf. 40 29 48 77
Formand: Peter Kristiansen
Tlf. privat: 21 76 67 17

Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30.  Tlf. 62 22 19 63
Formand: Anders Størner-Ryberg 
Tlf. privat: 28 87 84 59
E-mail: anders.s.ryberg@hotmail.com

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

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: 24 86 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk 

Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med 
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 64 41 20 92 - 60 16 20 92
E-mail: afd43@blikroer.dk

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Kim Klavsen
Tlf. privat: 25 25 71 52
E-mail: kimk@c.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
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. 
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
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Genneralforsamlinger i 
afdelingerne

Blik & Rør –  
Sydvestfyn Afdeling
inviterer hermed alle medlemmer til Generalforsam-
ling, mandag den 11. april 2016 kl. 16.30 i vores loka-
ler, Blik & Rør, Engvej 5, Faaborg
Dagsorden:

Valg af dirigent
Formandsberetning
Regnskab.
Indkomne forslag.  

Forslag skal indsendes 8 dage før generalfor-
samlingen.

Valg af bestyrelse
1. Kasserer.
2. Bestyrelsesmedlemmer.
1. Revisor.
2. Kredsrepræsentanter.
1. Kredsrepræsentantsuppleant.

Eventuelt.

Blik & Rør – Esbjerg Afdeling 
inviterer hermed alle medlemmer til generalforsam-
ling fredag d. 18. marts 2016 kl. 17.30 i vores lokaler 
Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø.
Der er forslag til flg. dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Pkt. 2: Beretning v/formand.
Pkt. 3: Regnskab v/kasserer.
Pkt. 4: Indkomne forslag. 
Pkt. 5: Valg iflg. lovene.
Pkt. 6:  Fremtidigt virke, herunder nyt fra Kreds og 

Forbund
Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved et 
måltid mad, hvorefter vi får besøg af Ølværket, vores 
lokale mikrobryggeri. De vil fortælle om deres arbejde 
for det gode øl og give et par smagsprøver.
Tilmelding til spisning og øl-smagning skal ske til af-
delingen senest d. 11. marts. Vi har åbent man. fra 
07.30 - 09.00, tlf. 75 13 39 44.Tilmelding kan også ske 
til Morten på 26 74 90 62, eller Jørgen på 51 53 31 51.
Bemærk! Hvis du kun ønsker at deltage i generalfor-
samling, er tilmelding ikke nødvendig.

Blik & Rør – Middelfart/
Fredericia Afdeling 
inviterer hermed alle medlemmer til 
Generalforsamling, fredag den 8. april 2016 kl. 18.00 i 
vores lokaler, Valmuevej 2, Middelfart.
Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Formandens beretning 
Indkomne forslag
Valg i henhold til lovene
Evt., herunder nyt fra kredsen

Efter generalforsamlingen er der spisning. Hvis du øn-
sker at spise med, så skal du tilmelde dig senest den 1. 
april 2016 til Erik på tlf. 60 16 20 92

Blik & Rør – Kolding afdeling 
afholder generalforsamling, torsdag d. 31. marts 2016 
kl.18.00 på Vonsildvej 67, Kolding (Malernes Fagfor-
ening)
Dagsorden:

Valg af dirigent
Formands- og afdelingsberetning
Årsregnskab – kassereren
Bevillinger
Indkomne forslag. 

Skal være afdelingen i hænde senest 8 dage før
Forslag til overenskomst 2017
På valg er følgende:

Kasserer:  Bent Ole Madsen (ønsker genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Mette Jørgensen (ønsker 
genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Klaus Hansen (ønsker gen-
valg)
Bestyrelsesmedlem for 1 år ekstraordinært da 
(Jens Paulsen går af )  
Valg af revisor:  Ny valg
Valg af revisorsuppleant: Flemming Jacobsen 

Evt.
Afdelingen er vært ved et måltid varmt mad, derfor er 
tilmelding nødvendigt til Kim Klausen pr. tlf. eller sms 
25 25 71 52 eller til Bent Ole Madsen på tlf. 75 53 41 88.
Kredsen vil efter generalforsamlingen holde en kort 
orientering omkring, hvad der rører sig i Kreds og For-
bund.
Bemærk! Hvis du kun ønsker at deltage i generalfor-
samlingen, er tilmelding ikke nødvendig.
Bestyrelsen.
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Blik & Rør  
– Aabenraa/Haderslev 
afholder generalforsamling fredag 11. marts 2016 kl. 
17.00 på kontoret H.P. Hanssens Gade 21 st., Aabenraa.
Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning v. formanden
Regnskab
Indkomne forslag. 
Valg ifølge lovene

a. Kasserer
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Kredsrepræsentanter 
d. Revisorer 
e. Aktivitetsudvalget 
f. Lærlingeudvalget

Fremtidigt virke
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et 
kort oplæg fra Kredsen med sidste nyt fra Kreds og 
Forbund. 
Indkomne forslag der ønskes behandlet, skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen.
Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved et 
måltid mad, hvorefter der er arrangeret en lille 
øl-smagning. Så tag din kollega/lærling med til nogle 
spændende og hyggelige timer i din fagforening.
SU senest d. 4. marts 2016 til formanden 61312653.

Blik & Rør  
– Svendborg Afdeling 
inviterer hermed alle medlemmer til generalforsam-
ling torsdag den 14. april 2016, kl. 18.00 i vores lokaler, 
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Dagsorden:

1. Beretning.
2.  Orientering fra Kredsen v/ Kredsformand, Niels 

Braaby
3. Regnskab.
4.  Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Valg:

Følgende er på valg:
a.  kasserer: Carsten Have Wester (ønsker ikke gen-

valg)
b. bestyrelsesmedlem: Jes Mathiesen
c. bestyrelsesmedlem: Frank Clausen
d. bestyrelsessuppleant: Brian Guldberg

6. Eventuelt.
Spisning:

Bestyrelsen har igen i år besluttet at starte generalfor-
samlingen med spisning, så vi ud over generalforsam-
lingens alvorlige emner, også kan få nogle hyggelige 
timer sammen.
Af hensyn til bestilling af mad, er du nødt til at tilmel-
de dig spisningen ved at ringe til: Anders Størner- 
Ryberg tlf. 71 10 30 18 eller Carsten Wester tlf. 24 45 70 
46 senest mandag den 11. april 2016.

Blik & Rør  
– Sønderborg Afdeling
Afholder generalforsamling lørdag d. 19. marts 2016 
kl.09.30 på Restaurant Sundhalle, Sundgade 16, Søn-
derborg. Vi starter med et solidt morgenbord og slut-
ter af med en pariserbøf. Tilmelding er ikke nødven-
dig. Dagsorden iflg. lovene. I forbindelse med 
generalforsamlingen er der orientering fra Kredsen.

Blik & Rør – Skorstensfejerne 
Fyn-Sydjylland
Generalforsamlingen afholdes 19. marts 2016 kl. 14.00 
på kredskontoret, Valmuevej 2, Middelfart.
PensionDanmark kommer og holder et oplæg om 
mulighederne i vores pensionsordning.
Generalforsamlingen afsluttes med spisning og bow-
ling i Middelfart.

Blik & Rør – Vejle Afdeling
Generalforsamling afholdes for Vejle Afdeling fredag 
den 18. marts 2016. Nærmere information følger. 
Dagsorden udsendes med posten.

Blik & Rør – Horsens Afdeling 
inviterer hermed alle medlemmer til Generalforsam-
ling, torsdag d. 7. april 2016, kl. 18.00 på Det Ny Kron-
borg, Løvenørnsgade 5, Horsens. 
Dagsorden:

Valg af dirigent.
Forhandlingsprotokollen
Beretning
Regnskab 2015 og budget 2016
Indkomne forslag
Ordinære valg

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved et 
måltid mad. Tilmelding ikke nødvendig.
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Nyt fra Skorstensfejerne

Lov om ansættelsesklausuler
For ca. 8 måneder siden, præsenterede enkelte af Lau-
gets medlemmer nogle af svendene for en konkur-
renceklausul, de havde udarbejdet sammen med en 
advokat.
Efter at have gennemlæst klausulen, stod det lysende 
klart at dette udelukkende var lavet i Laugets tarv, 
hvilket vi som forbund naturligvis ikke kunne støtte 
og ret hurtigt sendte en sms ud til samtlige medlem-
mer, hvor det blev frarådet at skrive under på klausu-
len.
I mellemtiden fremsatte den daværende regering et 
lovforslag for at begrænse brugen af ansættelsesklau-
suler, som dog faldt til jorden i forbindelse med ud-
skrivningen af valget.
Forslaget blev dog genfremsat af den nye regering og 
trådte i kraft 1. januar.
De nye regler betyder ikke, at det ikke er muligt at lave 
en kundeklausul, men det betyder, man har krav på 
en ordentlig kompensation, hvis man skal stækkes på 
sine jobmuligheder.
Dette skal forstås således, at man skal have mellem 
40% og 60% af sin løn mens klausulen løber efter man 
er fratrådt. Beløbet sættes dog ned efter 3 måneder, 
hvis man finder passende beskæftigelse.
Fælles for bestemmelsen er at jo længere klausulen 
løber, jo større kompensation.
Jeg anerkender naturligvis Laugets bekymring for at 
folk vælger at starte selv, men at ville forhindre dem i 
at gøre det med genindførelse af stavnsbåndet, un-
drer mig.
De fleste i faget er heldigvis enige om, at for at bevare 
vores lille fag, er det nødvendigt, at vi er organiseret i 
vores respektive organisationer, eftersom vi er et lille 

fag som ikke har plads til lykkeriddere, der ikke bidra-
ger til fagets udvikling.  Men opgaven med at regulere 
dette ligger hos kommunerne, som efter min mening 
skal være aktive medspillere, hvis opdelingen af di-
strikterne skal fastholdes i fremtiden.
Udover at vi naturligvis har en forpligtigelse til at være 
loyale overfor vores arbejdsgivere, har arbejdsgiverne 
også en forpligtigelse til at være loyale overfor sven-
dene og skabe den nødvendige tryghed i ansættel-
sen. Derfor er det vigtigt at Lauget anerkender hoved-
aftalen, som netop sikrer at man ikke uden grund kan 
opsige svende med flere års anciennitet, ligesom man 
har mulighed for en godtgørelse for lang og tro tjene-
ste.
Der er snart flere eksempler på mangeårige svende, 
der er blevet afskediget til fordel for yngre kræfter, 
uden at det har været muligt for dem at få oprejsning. 
Derfor er det nødvendigt, at vi får Lauget til at tiltræde 
hovedaftalen, så der gælder de samme regler for dem 
som for de øvrige parter på arbejdsmarkedet. 

Johannes Renneberg
Skorstensfejerne Fyn/Sdr. Jylland.

Husk i øvrigt at sætte kryds i kalenderen 19. marts 
2016, hvor vi afholder ordinær generalforsamling på 
kredskontoret i Middelfart.
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Nyudlærte Rybners Esbjerg 
december 2015
Fra Venstre:
Mads Jensen – Smedemester Jan Nielsen ApS
Peter Juul Larsen – Forum Smede og Vvs ApS
Jonas Dam Petersen – E. Skov Jørgensen A/S
Lasse Reinhardt Fisker – Dwa Vvs & Blik A/S

Blik & Rør Ungdom

Danmarksmester
Henrik Skovsgaard Bull, der er i lære hos VVS Søberg i Vojens og går på EUC Syd/
Hansenberg, kan kalde sig selv Danmarks bedste Vvs-energispecialistlærling.
Det blev slået fast lørdag d. 6. februar om eftermiddagen, da årets DM i Skills 
sluttede med en storslået ceremoni i Messe C i Fredericia.
Henrik Skovsgaard Bull vandt titlen i meget tæt konkurrence med tre andre dyg-
tige Vvs-energilærlinge. Der kunne imidlertid kun være én vinder, og det blev 
altså Henrik fra Kolding, der blandt andet hev sejren i land på grund af hans store 
omhyggelighed og gode planlægningsevner. 
Konkurrencen bestod i år i at lave en installation i et simuleret badeværelse med 
alt, hvad der hører sig til af rørinstallationer og gulvarme
Der skal her fra Kredsen lyde et stort tillykke til Henrik for den flotte præstation.

Jørgen Jakobsen

Gode muligheder for en billig ferie i vores dejlige sommerhuse
Der er fortsat mange ledige uger i vores sommerhuse, 
hvis du og din familie har lyst til en lille ferie, eller må-
ske bare en forlænget weekend. Husene ligger i 
Houstrup og Bork Havn.

Ledige uger udlejes efter “først-til-mølle-princippet” - 
send en mail til Mie på mhm@blikroer.dk eller ring på 
tlf. 36 38 35 58

Udlejnings priser for år 2016/17 er følgende:
Uge 7, 26 – 35 (begge inkl.) og uge 42, 
pris pr. uge 2.900 kr.
Øvrige uger, pris pr. uge 1.900 kr.
Weekend (tors. kl. 16.00-søn. kl. 16.00) 1.000 kr.
Mellemdage (søn. kl. 16.00 – tors. kl. 16.00) 800 kr.

Bemærk! Leje af huset bliver opkrævet i forbindelse 
med fremsendelse af bekræftelse, med en betalings-
frist på 1 mdr.

Bork, ledige uger:
2016:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
24-26-27-30-31-32-34-36-37-38-39-40-41-42-43-44-
45-46-47-48-49-50
2017: 2-3-4-5-6-7-8

Houstrup, ledige uger:
2016: 10-11-12-13-14-18-19-23-24-25-26-27-32-33-
34-35-38-39-41-44-46-47-48-49-50-51-52
2017: 1-2-3-4-5-6-7-8
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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 
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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 

Kreds Sydjylland-Fyn 59005 Blik-Rør Fyn

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

 

B 
 

 
Kreds  
Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

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

B L I K 

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 

 
 
 
Kreds Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

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 

Vi mangler dit indlæg til bladet.  
Næste deadline er  

den 4. juli 2016

Overblik udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Ansv.h. Niels Braaby

Blik & Rør Odense afdeling indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 7. april 2016, kl. 18.00
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremtidens byggeri i Odense
 v/ Peter Rabæk Juel, Byg Til Vækst
3. Beretning.
 v/ afdelingsformand Torben Nielsen
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
 Forslag til overenskomst 2017.
6. Valg
 På valg er følgende:
 a. kasserer: Steen Hansen 
 b. sekretær: Niels Braaby
 c. bestyrelsesmedlemmer: 
  Thomas Eriksen
  Jan Drejer 
 d. bestyrelsessuppleant: Hans Andersen
 e. revisor: Johnny Mikkelsen
 f. revisorsuppleant: ny valg

 g.  kredsbestyrelse: Torben Nielsen, Steen 
Hansen, Jim Lorentzen, Thomas Eriksen, 
Carsten Espersen, som suppleant Jan Dre-
jer,

 h.  kredsrepræsentanter: Torben Nielsen, 
Steen Hansen, Jim Lorentzen, Thomas 
Eriksen, Carsten Espersen, Jan Drejer, Sø-
ren Christensen, Hans Andersen, Finn 
Claudi, John Leo Pedersen, Christian Salo-
monsen, Lars Aunsbjerg, Torben Hald Jen-
sen, som suppleant Johnny Mikkelsen

8. Eventuelt. 
 

Generalforsamlingen indledes med spisning.

Tilmelding til spisningen senest mandag den. 4. 
april 2016 til Kredskontoret tlf. 36 38 35 50.


