
Nr. 46 Årg. 14Juli 2015

OVERBLIK

Læs om bl.a.
Tur for pensionister og efterlønnere

Ledige Sommerhuse
Nyt fra afdelingerne

Nyudlærte
Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ

Blik og Rør Kreds Sydjylland – Fyn bakker op om kampen mod social dumping  
– her ved en demonstration mod Ryan Air i Esbjerg

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark
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Kære nye Statsminister 
– tillykke med valget
Blik og Rør Kreds Sydjylland-Fyn vil gerne minde dig om dine løfter i 
valgkampen og give dig par et råd med på vejen om, hvad vi mener der 
er vigtigt for os, at du tager med i din nye regerings politik. 

• Fleksibel genoptjening af dagpenge
• Flere job
• Stop social dumping.

Håndværkere og særligt VVS- og Blikkenslagersvende har altid udvist en 
stor fleksibilitet og omstillingsparathed i gennem de meget korte opsi-
gelser i vores overenskomst. Faktisk så har en VVS- og Blikkenslagers-
vend kun 10 dages opsigelse, og det er næsten lige meget, hvor længe 
han har været ansat. Forudsætningen for den fleksibilitet har altid været, 
at der har været et dagpengesystem, som var klar til at træde hjælpende 
til når der ikke lige var flere huse at bygge. Desværre er det i dag blevet 
sådan, at dagpengeydelsen er så lav at den kun svarer til mellem 50 og 
70 % af lønnen for en VVS/Blikkenslagersvend. Derudover er dagpenge-
perioden halveret og optjeningsretten fordoblet. Hvis man fra politisk 
side ønsker vi skal forsætte med at udvise fleksibilitet, så skal I ændre 
dagpengereglerne så de igen bliver et reelt sikkerhedsnet.

Det vigtigste for Blik og Rør er, at der enten er nye huse at bygge eller gam-
le huse at renovere for vores medlemmer. Den tidligere regering igangsat-
te store investeringer i bl.a. sygehuse, renoveringer af socialt boligbyggeri 
og ny infrastruktur. Det er Blik og Rørs håb, at I vil fortsætte denne politik, 
således der også er job at få i fremtiden inden for byggeriet.  
I den forbindelse er det vigtigt at huske jer på, at fordele investeringerne, 
således at vi i Region Syddanmark også bliver en del af udviklingen og at 
det ikke kun er København og Århus der bliver tilgodeset.

Danmark skal bygges på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi skal bede jer om 
at holde fast i de gode initiativer, der er igangsat. Her tænkes bl.a. på den 
styrkede indsats fra Arbejdstilsynet, SKAT og politi. Men der tænkes også 
på, at der skal tilknyttes sociale klausuler og kædeansvar på alle offentli-
ge byggerier, således at hovedentreprenøren har ansvaret for at deres 
underentreprenører overholder overenskomsterne.
Blik og Rør har intet imod, at der kommer udenlandske kollegaer herop 
og arbejder, men det skal forgå efter overenskomsten og de danske reg-
ler. Bekæmpelse af social dumping foregår ikke ved at bekæmpe vores 
udenlandske kollegaer, men ved at bekæmpe de useriøse plattenslage-
re, som kynisk udnytter situationen til en hurtig indtjening til dem selv. 

Niels Braaby

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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Pensionister og 
efterlønnere på tur

Traditionen tro har afdelingerne i Sydjylland, Horsens, 
Vejle, Fredericia/Middelfart og Kolding afviklet ud-
flugter for pensionister og efterlønnere.
For at sikre en god start på turen samledes vi på Scan-
dic Bygholm Park i Horsens, hvor et rigtigt godt mor-
genbord ventede. 

Derefter gik turen til Den Gamle By i Århus. Vi fik en fin 
guidet tur rundt i Den Gamle By, hvor vi først var tilba-
ge i 1930 og derefter frem til 1970. Desværre var vejr-
guderne ikke med os, så det blev en våd rundvisning i 
Den Gamle By.

Besøget blev sluttet af med dejlig middagsmad i Den 
Gamle By. Herefter kørte bussen retur dog med et lille 
pitstop på Skanderborghus med lidt kaffe og kage.
Vi håber alle havde en god dag, på trods af vejrguderne.

Franks afskedsreception
Der var rigtig mange kollegaer, venner og bekendte 
som kom forbi den 29. maj 2015 for at sige tak for ind-
satsen til Svendborg afdelings mangeårige formand 
Frank Clausen.
Frank blev valgt som formand for Svendborg afdeling 
på efterårs generalforsamlingen 1991 og som kreds-
formand for den gamle kreds Fyn i foråret 1992. 

Frank har således været formand for afdelingen i 24 år.
Frank har på sin egen måde fyldt rollen ud som tillids-
mand i Blik og Rør og Frank har altid været en god og 
loyal tillidsmand. 

Tak Tillidsmand

Frank og Norma sammen med kollegaer, venner og 
bekendte.

Kredsnyt
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Nye tillidsmænd
Allan H. W. Andersen - Hovedgård Blikkenslagerforretning, Hovedgård

Daniel C. Fisher – VVS _ SØBERG, Vojens
Flemming Olsen – Fjernvarme Fyn, Odense

Thomas Jensen – DAN VVS, Odense

Kredsen ønsker tillykke med valget 

Byggeprojekt Beliggenhed Postnr. Byggesum Firma - VVS Start-slut
MusikHuset
Odeon

Odense C 5000 250 mio. Star VVS 01-15  2016

Ungdoms- 
boliger

Odense havn 5000 89 mio. Dansk Inst. 
Teknik

05-15  11-15

Uddannelses 
bygning, Campus

Odense havn 5000 Th. Amstrup 02-15  06-16

Boliger
Klosterbakken

Odense 5000 50 mio. Blitek 03-15  12-15

Ungdomsboliger V/ SDU 5230 112 mio. Dansk Inst. 
Teknik

05-15  06-17

Bygning 44 SDU 5230 80 mio. Bravida 10-14  10-15

Renov. af blik SDU 5230 Brøndum Efterår 2015

Renov. af tidl. 
fakultet

Odense 5230 Bravida Efterår 2015

Børnehave
Humlebien

Svendborg 5700 32,5 mio. Søkrog VVS 03-15  02-16

Lejligheder
Toldbodgade

Nyborg 5800 22 mio. Dansk Inst. 
Teknok

06-15  12-15

Vejle Sygehus B4 Vejle 7100 37 mio. Hauge VVS 06-15  04-16

Randalsparken Fredericia 7000 185 mio. Korup VVS 06-15  06-17

Nyt vandværk Esbjerg 6705 70 mio. Bravida 04-15  04-16

Renovering Scandic 
Olympic

Esbjerg 6700 FH VVS 04-15  10-15

Envo Biogas Tønder 6270 500 mio. Wicotek 03-15  11-15

Licitationer
Vi bringer her et lille udpluk af byggepladser i vores kreds, som enten lige er startet eller starter op i nær fremtid
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Ledige uger i vore sommerhuse

Priserne er inkl. elforbrug, dog skal forbruget stadig 
oplyses efter endt ophold.

Uge 7 ugerne 25-34 og uge 42 pr. uge kr. 2.900,00 kr.
Øvrige uger pr. uge kr. 1.900,00 kr.

Feriehusene udlejes til ugeophold fra 
fredag til fredag.

Weekend (torsdag – søndag) kr 1.000,00 kr.
Mellemdage (søndag – torsdag) kr.1.800,00 kr.

Skift er altid kl. 16.00

Der er mulighed for at få tilsendt billeder, samt info 
omkring vores huse pr. mail.

BORK
UGER 2015 (fredag-fredag):
34-36-37-38-39-40-41-44-45-46-47-48-49-50-51-52

MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 
36-37-38-39-40-41-44-45-46-47-48-49-50-51

WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):
35-36-37-38-39-40-44-45-46-47-48-49-50-51
 
UGER 2016 (fredag-fredag):
2-3-4-5-6-7-8

HOUSTRUP
 
UGER 2015 (fredag-fredag):
37-41-43-46-49-50-51-52

MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 
39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51

WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):
40-43-45-46-48-49-50-51

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

Generelle oplysninger
Henvendelse vedr. udlejning skriv til Mie på 
mhm@blikroer.dk
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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
Tlf. 40 29 48 77
Formand: Peter Kristiansen
Tlf. privat: 21 76 67 17

Svendborg afdeling
Kontortid: efter aftale
Vestergade 120, 
5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30.  Tlf. 62 22 19 63.
Formand: 
Anders Størner- Ryberg, 
Tlf. privat: 28 87 84 59

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
Formand: Christian Preisler 
Kontor: Robert Holmsvej 1, 
Horsens
Kontortid torsdag i lige uger 
fra 15.00 – 16.00
Tlf. privat: 22 80 36 62

Vejle Afdeling
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 24 86 63 03
E – mail: mgy@smaf.dk

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

Kolding afdeling:
Formand: Kim Klavsen
Tlf. 25 25 71 52
E-mail: kimk@c.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 
6705 Esbjerg Ø, man. 7.30-9.00, 
16, 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: 27 41 45 19
E-mail: pjpehrson@bbsyd.dk

Blik og Rør 
Ønsker dig og 

din familie 
rigtig god sommer

FOTO er på vej

Nyt fra afdelingerne
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Afsked med 2 tillidsmænd i 
Horsens afdeling

Kolding afdeling
Kolding afdeling har fået nye lokaler hos Malerne Von-
sildvej 67 i Kolding, Kontortid efter aftale med for-
mand og kasserer.

Kolding afdeling er også kommet på Facebook, søg 
Blik og Rør Kolding afdelingen på Facebook, og bed 
om at blive medlem. 

God sommer. 

Sønderborg afdeling

Har 80 års jubilæum I 2015.

Festen bliver holdt
den 25. september 2015 kl. 18.30 

På 
Comwell Sønderborg,

 med ledsager

Tilmelding kan gøres som følgende:

Deltagergebyr på 100,00 kr. pr deltager, 
indbetales til Arbejdernes Landsbank:  

reg. Nr. 5397. Konto nr. 0350191

Tilmeldingen inden den 15. juli 2015. 

Husk at oplyse navn ved indbetaling.

Der bliver senere sendt en invitation ud 

Hilsen
Bestyrelsen 

Flemming blev valgt d. 22/4 1983 som suppleant til 
bestyrelsen. Året efter d. 27/4 1984 byttede Flemming 
plads med Bjarne Kristoffersen, og har været i besty-
relsen lige siden. I 2012 overtog Flemming posten 
som kasserer efter Preben B. Sørensen. Det er blevet 
til 31 år og 3 måneder.

Bent blev valgt som revisor helt tilbage i 1972 og be-
stred den post frem til 1978. Her blev kredsene lavet 
og Bent overtog kasserer posten. Den varetog Bent 
frem til 1986 hvor han blev valgt til opmåler. Det med-
førte, at Bent blev almindeligt bestyrelsesmedlem. I 
1992 overtog Bent formandsposten efter Bjarne Kri-
stoffersen, som stoppede på grund af sygdom, og var 
formand helt frem til 27/3 2014 hvor Bent blev pensi-
onist. 

Det blev til 42 år og 3 måneder.
Tak tillidsmænd

Ny kasserer og 
formand i Horsens 

Afd. Tillykke med 
valget.

facebook.com/

Nyt fra afdelingerne
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Nyt fra afdelingerne

Så er det igen ved at være tid for vores årlige fiskekon-
kurrence. 

Lørdag d.19. september 2015 kl. 08.00. 

Bemærk! Vi er flyttet til et nyt sted, nemlig 
Refsgård Lystfiskesøer, 

Refsgårdsvej 2, 6040 Egtved.
Kørselsvejledning kan rekvireres på Kredskontoret.

Konkurrencen starter kl. 08.00 og slutter kl. 13.00. For 
de som ønsker det, vil der være mulighed for at fiske 
videre til kl. 15.00.

Prisen er 50,00 kr.pr. person for medlemmer, børn og 
børnebørn fra 12 - 20 år. Børn op til 12 år kommer gra-
tis med.
Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for 
en pris af 100,- kr. Samme pris er gældende for børn 
over 20 år.

Med i prisen serverer vores grillmester Finn Nordbag 
grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl og 
vand kan naturligvis købes på stedet til meget rimeli-
ge priser.

Præmier
Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. Præ-
mierne er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr. 
Vinderen af vores vandrepokal, er den af vores med-
lemmer, som fanger den største fisk.

Konkurrenceregle
1.  Der må kun fiskes med én stang pr. deltager.
2.  Alle fisk indvejes uanset størrelse.
3.  For fisk med ens vægt, er det den korteste som vin-

der.
4.  Fisk som skal i betragtning til 1-2-3 præmie, skal 

være kroget foran gællerne.
5. Badning i søen betyder bortvisning.

Tilmelding
Gerne nu så du ikke glemmer det! Tilmelding kan ske 
på kredskontoret, og vi skal have din tilmelding se-
nest fredag d. 11. september. Betaling finder sted kon-
tant ved fiskesøen.
Alle i hele kredsen er velkomne til at deltage.

Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer benytter 
sig af dette tilbud til en hyggelig lørdag.

Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer benytter sig af dette tilbud til en hyggelig lørdag.

Vel mødt – 
Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn
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Familiedag i  
Løveparken  

Givskud Zoo 
Løveparkvej 3 Givskud • 7323 Give 

Søndag den 30. august 2015. 
 
Arrangementet er for alle medlemmer og deres hjemmeboende børn 
 

 Program: 
 
 Kl. 10.00   
 Givskud Zoo åbner.  
 
 Kl. 13.00   
 Vi mødes ved grillen. 
 (Ved P3) 
 
 Kl. 18.00 Givskud Zoo 
lukker. 
 

Blik & Rør betaler indgangen og er vært ved pølser fra grillen. Du skal selv med-
bringe/købe drikkevarer m.v. 
Tilmelding: 
Ring til Kredskontoret tlf. 36 38 35 50 eller indsend denne tilmelding til Blik & Rør, 
Valmuevej 2, 5500 Middelfart senest torsdag den 20. august 2015. 
 

Efter tilmeldingsdatoen d. 20. august vil du få tilsendt billetter til Givskud Zoo. 
!------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tilmelding til familiedagen i Givskud Zoo 
 
Navn: ........................................................................……….............................................. 
 
Adresse: ..................................................................………............................................... 
 
Post nr.: ........…................By: .........…………..……......................................................... 
 
Antal:  Voksne (max 2)......  Børn over 12 år ......  Børn 3-11 år ......  Børn u. 3 år:….. 
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Ring til Kredskontoret tlf. 36 38 35 50 eller indsend denne tilmelding til Blik & Rør, 
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Efter tilmeldingsdatoen d. 20. august vil du få tilsendt billetter til Givskud Zoo. 
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Tilmelding til familiedagen i Givskud Zoo 
 
Navn: ........................................................................……….............................................. 
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1. juli 2015 starter første fase af den nye arbejdsmar-
keds reform. 
Og hvad betyder det så?

•  Ledige skal fra 1. juli 2015 møde på job-centret en 
gang hver måned, og det skulle gerne være med til, 
at de hurtige-re kommer videre i ny beskæftigelse. 

•  Ledige kan/skal have en medarbejder fra A-kassen 
med til samtale på jobcenteret efter 4-6 måneds le-
dighed.

Ved første cv/vejledningssamtale i a-kassen, skal 
medlemmet lave en plan for sine jobønsker. Det kom-
mer til at hedde ”min plan”, og registreringen skal la-
ves elektronisk på job-net.dk
De rådighedssamtaler, som vi kender i dag i a-kassen, 
bliver reduceret, så ledige nu skal til samtale efter 3 og 
6 måneder, og igen efter 16 måneder, hvis det mod 
forventning ikke er lykkedes at finde nyt job.
Samlet set skulle disse samtaler gerne munde ud i 
”hurtigt i job igen”.

Steen

Dødsfald

✞
Frede Madsen, Rødding
Død d. 19. marts 2015

❈

✞
Anders N. Nielsen, Rødekro

Død d. 10. april 2015
❈

✞
Rasmus J Petersen, Højer

Død d. 16. april 2015
❈

✞
Poul Augustenborg, Ringe

Død d. 19. april 2015
❈

Æret være deres minde

Nyt fra A-kassen Blik & Rør Ungdom

Nyuddannet på EUC SYD

Stefan Kublick – Vvs'er fra VVS-Bendixen aps

Anker Jensen – Vvs-energispecialist fra Bossen VVS 
Peter Holm Madsen – Vvs-energispecialist fra  
Jürgensen VVS
Kristian Huus Lauritsen – Vvs-energispecialist fra  
Varmeservice 

Patrick Pedersen – VVS-blikkenslager fra 
Porsholdt-Andreasen A/S
Jannick Frederiksen – VVS-blikkenslager fra Cawo A/S 
Henrik Ry Olsen – VVS-blikkenslager fra Blikkenslager 
Nis E Thomsen

Nyudlærte svende 2015
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Blik & Rør Ungdom

Nyuddannet på SDE

VVS – blikkenslager:
Semir Bajrovic – Andresen’s VVS, Fredericia
Martin Eriksen – Pårup VVS, Odense
Brian Hübner – Blitek, Odense
Nis L. Carlson – VVS Comfort Sydfyn, Svend-borg
Jeppe Brock – Erik Jensen, Nordborg
Mike S. Enggaard – Nordisk Klima, Odense

Energispecialist:
Dan L. Hjort – VVS Bornholm, Bornholm
Daniel K. Johansen – Wicotek, Kolding
Frederik V.K.Chrone – VVS-Søberg, Ullerslev
Jacob S. Andersen – Caverion, Fredericia
Kenneth S. Mølborg – Bad & Energi A/S, Otte-rup
Michael Mørk – Fyns VVS og Klima, Odense
Nick K. Poulsen – Nr. Broby VVS, 
Nikolaj L. L. Nielsen – Bad og Energi A/S, Otte-rup
Rasmus H. Villadsen – Villadsen ’s VVS, Odense
René Tranekjer – Ole Nielsen VVS, Odense
Robert R. Nielsen – VVS Søberg, Vojens.

VVS’ er:
Thomas J. J. Habekost – TH Jensen, Odense
Laust E. Mikkelsen – Håstrup og Nab VVS, Få-borg
Malthe Gottlieb – Håndværkergården, Odense
Nikki P. F. Høegh – Qaqortoq VVS, Qaqortoq – Grønland

Nyuddannet på Rybners

Kasper Nymark Kristiansen: Vvs-blikkenslager fra Bra-
vida Danmark A/S
Denni Thomsen: Vvs-blikkenslager fra E. Skov Jørgen-
sen A/S
Anders Højlund Ebsen: Vvs-energispecialist fra Alex 
Vvs Aps.
Thomas Bøgh Tosti: Vvs-blikkenslager fra Frejo Poul-
sen A/S
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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 

 

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 

Studietur til IFÖ med Blik og Rør Ungdom
Den 21. til 23. maj 2015 havde Blik og Rør Ungdom 
inviteret ca. 250 lærlinge på en studietur til IFÔ i Sve-
rige.

Desværre var der ikke så mange, der havde lyst til at 
deltage på turen, men dem der deltog, havde en rig-
tig god tur. 

Besøget på fabrikken var rigtig godt, det var spæn-
dende at komme over og høre om, hvordan man laver 
toiletter og håndvaske.

Vi tror, der var en del der blev lidt overraskede over, 
hvor lidt folk der er ansat til at lave toiletter og hånd-
vaske. Alt foregår med robotter, selv det at læsse last-
bil/tog.

Efter besøget på IFÖ gik turen videre til København, 
hvor der lige var tid til at gøre sig lidt lækker inden 
aftensmaden.

Efter aftensmaden var det så tid til, at de unge menne-
sker så  København by Night. Her stod vi af og lod de 
unge mennesker more sig selv og vores beretning fra 
turen må slutte.

Vi kan da lige tilføje, at vi tror de havde hygget sig om aftenen/natten, da der var total ro i bussen på vejen hjem.

Så tak for en rigtig god tur
Niels og Jørgen 

Kreds Sydjylland-Fyn 59005 Blik-Rør Fyn

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

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

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 2. november 2015.

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


