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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

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 
forbehold, da der skal laves lidt ombygning/renovering 
før det passer til vores behov. 

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og derfor kører Oden-
sekontoret videre som hidtil, så vi hele tiden 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 henvendelse 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 økonomi, og dermed være med til at holde vores 
kontingent i ro. Fremtiden vil vise om vi har ret.
Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på forbunds-
plan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrikere 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 andet steds i 
bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal bestå som et selvstæn-
digt 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 ansvaret 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 computer og stavekontrol, og det hele 
blev skrevet på maskine med korrekturbånd, noget 
mere langsommeligt end i dag, og som i kan se på 
det indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne over-
skrifterne i hånden.
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev oplyst 

i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistikken i bladet viste en gennemsnitlig ti-
meløn 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
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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 
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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 
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Nyvalgte kredstillidsmænd
På repræsentantskabsmødet d. 27. december var der 
valg af kredstillidsmænd for en 2 årig periode. Følgende 
blev valgt uden modkandidater.

 

På billedet fra venstre
Kredsformand    Niels Braaby
Næstformand    Jørgen Jakobsen
Faglig konsulent/opmåler  Mette Jørgensen
Faglig konsulent/A-kasse  Steen Hansen
Faglig konsulent/opmåler Jim Lorentzen

Der skal herfra lyde et stort tillykke med valgene, og 
med mit kendskab til de unge mennesker, er jeg helt 
sikker på at kredsen står godt rustet til at løfte de mange 
opgaver som den nye kongresperiode byder på. 
Naturligvis godt hjulpet af vores uundværlige med-
arbejdere Helle og Mie. 

Anker Danielsen 

Vinterforanstaltninger
Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne; 
men det’ er da klart at så’n en sag kommer bag på DSB. 
Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikker på; 
men ved den første rim på sporet går møllen i stå.

Ja, sådan lød ordene i min ungdom. Mon ikke de kom-
mer til det igen i år.
Og mon ikke også det igen i år, kommer fuldstændig 
bag på byggebranchen det bliver vinter.

Derfor vil jeg blot minde jer om, at jeres arbejdsgiver 
skal sørge for at I har ordentlige vilkår at arbejde un-
der, her i den kolde tid. Det er ikke altid den enkelte 
arbejdsgiver som har det juridiske ansvar for at der er 
udført vinterforanstaltninger. Men han skal stadig sikre 
at det bliver gjort.

Er du i tvivl om din arbejdsplads er sikret mod vinter 
vejrlig er der masser af inspiration at finde på www.bar-
ba.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte os for 
at få råd og vejledning eller du bare har brug for en snak 
om dit arbejdsmiljø.                                          

Jim Lorentzen

Fordeling af 
kontingentkroner 2015

Nyvalgte kredstillidsmænd 
På repræsentantskabsmødet d. 27. december var 
der valg af kredstillidsmænd for en 2 årig periode. 
Følgende blev valgt uden modkandidater. 
 

 
 
På billedet fra venstre 
Kredsformand  Niels Braaby 
Næstformand  Jørgen Jakobsen 
Faglig konsulent/opmåler  Mette Jørgensen 
Faglig konsulent/A-kasse  Steen Hansen 
Faglig konsulent/opmåler Jim Lorentzen 
 
Der skal herfra lyde et stort tillykke med valgene, og 
med mit kendskab til de unge mennesker, er jeg helt 
sikker på at kredsen står godt rustet til at løfte de 
mange opgaver som den nye kongresperiode byder 
på.  
Naturligvis godt hjulpet af vores uundværlige med-
arbejdere Helle og Mie.  

Anker D. 
 

 
Dødsfald 

Steen Harry Guldberg 

Egeskov Bygade 49, Ringe 

Død d. 5. august 2014, 71 år 
 

John Moselund 

Pjentedamsgade 2, 1.-2, Odense 

Død d. 31. august 2014, 50 år 
 

Michael Thomassen 

Landevejen 23 Vejstrup, Svendborg 

Død d. 7. oktober 2014, 59 år 

Ære være deres minde 

Vinterforanstaltninger 
Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne;  
men det' er da klart at så'n en sag kommer bag på DSB.  
Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikker på;  
men ved den første rim på sporet går møllen i stå. 

Ja, sådan lød ordene i min ungdom. Mon ikke de 
kommer til det igen i år. 
Og mon ikke også det igen i år, kommer fuldstændig 
bag på byggebranchen det bliver vinter. 

Derfor vil jeg blot minde jer om, at jeres arbejdsgiver 
skal sørge for at I har ordentlige vilkår at arbejde 
under, her i den kolde tid. Det er ikke altid den en-
kelte arbejdsgiver som har det juridiske ansvar for at 
der er udført vinterforanstaltninger. Men han skal 
stadig sikre at det bliver gjort. 
Er du i tvivl om din arbejdsplads er sikret mod vinter 
vejrlig er der masser af inspiration at finde på 
www.bar-ba.dk. Du er også altid velkommen til at 
kontakte os for at få råd og vejledning eller du bare 
har brug for en snak om dit arbejdsmiljø.  

Jim Lorentzen 

Fordeling af  
Kontingentkroner 2015

A-kasse bidrag

Efterlønsbidra
g
Kredsen

Afdeling

Forbund

A-kasse Adm.

Dødsfald
Steen Harry Guldberg

Egeskov Bygade 49, Ringe
Død d. 5. august 2014, 71 år

*
John Moselund

Pjentedamsgade 2, 1.-2, Odense
Død d. 31. august 2014, 50 år

*
Michael Thomassen

Landevejen 23 Vejstrup, Svendborg
Død d. 7. oktober 2014, 59 år

Æret være deres minde

Møde for alle i  
Ventilationsbranchen 

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

Torsdag den 19. april 2012  
kl. 16.30 – 18.00 

På kredskontoret, Cikorievej 3, 5220 
Odense SØ. 

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

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

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

 

 
Dødsfald 

 
Svend-Aage Jensen 

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

 
Anton Møller Henriksen 
Brunebjerg 65, Kolding 

Død d. 2. januar 2012, 84 år 
 

Lars Friis Pedersen 
Agersnapvej 17, Ølgod 

Død d. 2. januar 2012, 52 år 
 

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

Død d. 24. januar 2012, 88 år 
 

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

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

 
Ære været deres minde 

 

Nyvalgte kredstillidsmænd 
På repræsentantskabsmødet d. 27. december var 
der valg af kredstillidsmænd for en 2 årig periode. 
Følgende blev valgt uden modkandidater. 
 

 
 
På billedet fra venstre 
Kredsformand  Niels Braaby 
Næstformand  Jørgen Jakobsen 
Faglig konsulent/opmåler  Mette Jørgensen 
Faglig konsulent/A-kasse  Steen Hansen 
Faglig konsulent/opmåler Jim Lorentzen 
 
Der skal herfra lyde et stort tillykke med valgene, og 
med mit kendskab til de unge mennesker, er jeg helt 
sikker på at kredsen står godt rustet til at løfte de 
mange opgaver som den nye kongresperiode byder 
på.  
Naturligvis godt hjulpet af vores uundværlige med-
arbejdere Helle og Mie.  

Anker D. 
 

 
Dødsfald 

Steen Harry Guldberg 

Egeskov Bygade 49, Ringe 

Død d. 5. august 2014, 71 år 
 

John Moselund 

Pjentedamsgade 2, 1.-2, Odense 

Død d. 31. august 2014, 50 år 
 

Michael Thomassen 

Landevejen 23 Vejstrup, Svendborg 

Død d. 7. oktober 2014, 59 år 

Ære være deres minde 

Vinterforanstaltninger 
Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne;  
men det' er da klart at så'n en sag kommer bag på DSB.  
Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikker på;  
men ved den første rim på sporet går møllen i stå. 

Ja, sådan lød ordene i min ungdom. Mon ikke de 
kommer til det igen i år. 
Og mon ikke også det igen i år, kommer fuldstændig 
bag på byggebranchen det bliver vinter. 

Derfor vil jeg blot minde jer om, at jeres arbejdsgiver 
skal sørge for at I har ordentlige vilkår at arbejde 
under, her i den kolde tid. Det er ikke altid den en-
kelte arbejdsgiver som har det juridiske ansvar for at 
der er udført vinterforanstaltninger. Men han skal 
stadig sikre at det bliver gjort. 
Er du i tvivl om din arbejdsplads er sikret mod vinter 
vejrlig er der masser af inspiration at finde på 
www.bar-ba.dk. Du er også altid velkommen til at 
kontakte os for at få råd og vejledning eller du bare 
har brug for en snak om dit arbejdsmiljø.  

Jim Lorentzen 

Fordeling af  
Kontingentkroner 2015

A-kasse bidrag

Efterlønsbidra
g
Kredsen

Afdeling

Forbund

A-kasse Adm.
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Nyt om kontingenter og dagpenge
De nye kontingenter i 2015:

 Afdeling:                     Ordinært Efterløns-   Ordinært Efterløns- Lærlinge
  medlem bidrag m. efterløn modtager  

 Esbjerg 944,00 kr. 482,00 kr. 1426,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Fredericia/Middelfart 940,00 kr. 482,00 kr. 1422,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Horsens 944,00 kr. 482,00 kr. 1426,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Kolding 941,00 kr. 482,00 kr. 1423,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Sønderborg 940,00 kr. 482,00 kr. 1422,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Vejle 942,00 kr. 482,00 kr. 1424,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Aabenraa/Haderslev 940,00 kr. 482,00 kr. 1422,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Odense 940,00 kr. 482,00 kr. 1422,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Syd/Vestfyn 940,00 kr. 482,00 kr. 1422,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Svendborg 940,00 kr. 482,00 kr. 1422,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.
 Skorstensfejerne Sdr.Jylland-Fyn 965,00 kr. 482,00 kr. 1447,00 kr. 645,00 kr. 140,00 kr.

I det ordinære kontingent er kontingentet til: Forbund, Strejkekasse, Afdeling, Kreds, A-kassen og ATP.
Der er desværre en stigning i kontingent. Dette skyldes alene at A-kasse bidraget til staten stiger med 5 kr. og 
efterlønsbidraget stiger med 7 kr. Godt nyt er så ATP falder med 1 kr.

Dagpengesatsen stiger med 12,00 kr. pr. dag

HUSK! Dagpenge i forbindelse med jul og nytår
Du skal indtaste dit ydelseskort elektronisk. (dagpengekort/
aktivering og efterlønskort) Gå ind via Selvbetjeningen på 
www.bf-a.dk. senest lørdag d. 20/12-2014, så vil pengene være 
til udbetaling tirsdag d. 23/12-2014.

Ydelseskort der ikke er indtastet senest lørdag den 
20/12-2014 kl. vil først blive udbetalt senere.

Nyt om kontingenter og dagpenge 
 

De nye kontingenter i 2013: 
Afdeling:                     Ordinært 

medlem 
Efterløns- 
bidrag 

Ordinært 
m. efterløn 

Efterløns- 
modtager  

 
Lærlinge 

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

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

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

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

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

 

A-kassesatser fra 1. januar 2013. 
 

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

A-kassesatser fra 1. januar 2015.
Dagpenge: Efterløn:
 Normalsats:    827,00 kr. pr. dag.  100%    827,00 kr. pr. dag
     4.135,00 kr. pr. uge.     4.135.00 kr. pr. uge
 Dimittendsats:    678,00 kr. pr. dag.    91%    753,00 kr. pr. dag
    3.390,00 kr. pr. uge.     3.765,00 kr. pr. uge

      
G-dage: Arbejdsgiveren skal betale de tre første ledighedsdage med: 827,00 kr. pr. dag.
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Kongres 2014
”Ny udfordringen Nye løsninger” Det var under denne 
overskrift at 30 delegerede fra Sydjylland og Fyn del-
tog i Forbundets 38 ordinære kongres fra den 13 til 
den 16. november 2014 i Århus.

Det var en rigtig god kongres som bar præg af den var 
rigtig godt forberedt. 

Forbundsformand Max Meyer kom vidt omkring i sin be-
retning, men særlig punktet omkring Tekniq’ s angreb 
på værnebestemmelserne i prislisterne, og de derved 
to strandede overenskomstforhandlinger i 2012 og 2014 
fyldte en del i hans beretning.

Der var stor opbakning til Max i hans kamp mod Tekniq 
og deres forsøg på at presse lønnen ned i VVS branchen. 
Max kom også med forskellige forslag til, hvordan man 
kunne ændre på prislisterne, uden at der blev åbent op 
for social dumping. Det er en diskussion som vil forsætte 
frem til overenskomstforhandlingerne i 2017.

Et andet punkt som Max kom ind på i sin beretning, var 
den strukturdebat som havde været i kongresperioden. 
Han fortalte om de forhandlinger som der havde været i 
mellem Blik og Rør, EL forbundet og Metal om at danne 
et nyt fælles forbund. Og efterfølgende om det udvalg 
der blev nedsat, da forhandlinger om et nyt forbund 
brød sammen. Det blev på kongressen vedtaget at op-
lægget fra udvalget skal indgå i den debat som der skal 
være i forbundet frem til et topmøde midt i den nye 
kongresperiode.

Kongressen vedtog at 
nedsætte antallet af ho-
vedbestyrelses medlem-
mer fra 23 til 19. Der ud 
over vil formændene for 
ventilation, offentlige, og 
industri blikkenslager ikke 
havde observatør status i 
hovedbestyrelsen. Der 
blev også vedtaget at der 
fremover ikke skal være 
en hovedkasserer i for-
bundet, men at hovedbe-
styrelsen efter indstilling 
fra daglig ledelse vælger 
en økonomi ansvarlig. 

Kongressen vedtog også 

10 handlingsplaner for kongresperioden og 3 politiske 
udtalelser. Dem kan i se på Forbundets hjemmeside 
(www.blikroer.dk), hvor i også kan læse meget mere om 
de beslutninger der blev truffet på kongressen.

Alle 5 valgte tillidsmænd i Forbundet, Max Mayer, Henrik 
W. Pedersen, Stig Søllested, Søren Schytte og Kim Fusa-
ger, blev genvalgt med stående klapsalver.
Vi fra Kreds Sydjylland-Fyn havde stor indflydelse på 
love, handlingsprogram og udtalelser som blev vedta-
get på kongressen. Vi fik stort set vedtaget alle de for-
slag og ændringer vi fremsatte. Det skyldes i høj grad 
det gode forarbejde som vi havde gjort op til kongres-
sen, både i kredsens daglige ledelse, samt i kredsbesty-
relsen og ude i bestyrelserne i afdelingerne.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle de delegerede for 
deres store indsats og for det det gode sammenhold og 
hyggelige samvær vi havde sammen under kongressen.

Niels Braaby

Fra Sydjylland-Fyn blev flg. valgt på kongressen:
Forretningsudvalget:  Niels Braaby
Hovedbestyrelsen: Niels Braaby 
   Jørgen Jakobsen
   Torben Nielsen
HB suppleant:   Mette Jørgensen
Revisorer:   Sten Hansen
Revisorer suppleant:  Jim Lorentzen

Du kan herunder se et billede fra kongressen 
med hele kredsens delegation

Kongres 2014 
”Ny udfordringen Nye løsninger” Det var 
under denne overskrift at 30 delegerede fra 
Sydjylland og Fyn deltog i Forbundets 38 
ordinære kongres fra den 13 til den 16. no-
vember 2014 i Århus. 
 
Det var en rigtig god kongres som bar præg af den 
var rigtig godt forberedt.  

Forbundsformand Max Meyer kom vidt omkring i sin 
beretning, men særlig punktet omkring Tekniq’ s 
angreb på værnebestemmelserne i prislisterne, og 
de derved to strandede overenskomstforhandlinger i 
2012 og 2014 fyldte en del i hans beretning. 

Der var stor opbakning til Max i hans kamp mod 
Tekniq og deres forsøg på at presse lønnen ned i 
VVS branchen. Max kom også med forskellige for-
slag til, hvordan man kunne ændre på prislisterne, 
uden at der blev åbent op for social dumping. Det er 
en diskussion som vil forsætte frem til overens-
komstforhandlingerne i 2017. 

Et andet punkt som Max kom ind på i sin beretning, 
var den strukturdebat som havde været i kongrespe-
rioden. Han fortalte om de forhandlinger som der 
havde været i mellem Blik og Rør, EL forbundet og 
Metal om at danne et nyt fælles forbund. Og efter-
følgende om det udvalg der blev nedsat, da forhand-
linger om et nyt forbund brød sammen. Det blev på 
kongressen vedtaget at oplægget fra udvalget skal 
indgå i den debat som der skal være i forbundet 
frem til et topmøde midt i den nye kongresperiode. 

Kongressen vedtog at nedsætte antallet af hoved-
bestyrelses medlemmer fra 23 til 19. Der ud over vil 
formændene for ventilation, offentlige, og industri 
blikkenslager ikke 
havde observatør 
status i hovedbesty-
relsen. Der blev og-
så vedtaget at der 
fremover ikke skal 
være en hovedkas-
serer i forbundet, 
men at hovedbesty-
relsen efter indstilling 
fra daglig ledelse 
vælger en økonomi 
ansvarlig.  

Kongressen vedtog 
også 10 handlings-
planer for kongres-
perioden og 3 politi-
ske udtalelser. Dem 
kan i se på Forbun-
dets hjemmeside 
(www.blikroer.dk), 

hvor i også kan læse meget mere om de beslutnin-
ger der blev truffet på kongressen. 

Alle 5 valgte tillidsmænd i Forbundet, Max Mayer, 
Henrik W. Pedersen, Stig Søllested, Søren Schytte 
og Kim Fusager, blev genvalgt med stående klap-
salver. 

Vi fra Kreds Sydjylland-Fyn havde stor indflydelse 
på love, handlingsprogram og udtalelser som blev 
vedtaget på kongressen. Vi fik stort set vedtaget alle 
de forslag og ændringer vi fremsatte. Det skyldes i 
høj grad det gode forarbejde som vi havde gjort op 
til kongressen, både i kredsens daglige ledelse, 
samt i kredsbestyrelsen og ude i bestyrelserne i 
afdelingerne. 

Jeg vil gerne slutte med at takke alle de delegerede 
for deres store indsats og for det det gode sammen-
hold og hyggelige samvær vi havde sammen under 
kongressen. 

Niels Braaby 

Fra Sydjylland-Fyn blev flg. valgt på kongressen: 

Forretningsudvalget:  Niels Braaby 

Hovedbestyrelsen: Niels Braaby  
 Jørgen Jakobsen 
 Torben Nielsen 

HB suppleant:  Mette Jørgensen 

Revisorer:  Sten Hansen 

Revisorer suppleant:  Jim Lorentzen 
 
 
 

Du kan herunder se et billede fra kongressen  
med hele kredsens delegation 
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Tak tillidsmand
Vores store rorgænger, kredsformand og vaske-
ægte BLIKTUD Anker Danielsen har valgt at gå 
på efterløn den 1. januar 2015.

Anker stod i lære fra 1969 til 1973 hos Arne Sørensen i 
Nr. Nebel. 

I 1974 da Anker var færdig som ”slangetæmmer” i Ha-
derslev og skulle tilbage og arbejde som blikkenslager 
flyttede han til Esbjerg. Han arbejdede efterfølgende i 
12 år ved skiftende blikkenslagermester i Esbjerg, i de 
seneste år som tillidsmand hos Hansens VVS.

Han blev han valgt ind i bestyrelsen for Esbjerg afde-
ling 1979. Anker har siddet uafbrudt i Esbjerg afdelings 
bestyrelse lige siden. I flere perioder som kassemester.
I 1986 bliver han ansat som opmåler i Kreds 5. Anker 
passede sit arbejde som opmåler med stor flid og omhu 
indtil den ny kredse struktur blev vedtaget på kongres-
sen i 2010, hvor han bliver han valgt som kredsformand 
i den nye kreds Sydjylland–Fyn.

Det der har kendetegnet Ankers indsats som tillids-
mand igennem alle årene, er hans rolige gemyt og måde 
at løse opgaverne på, det har nok noget med hans vest-
jyske sind at gøre. Men man skal ikke tage fejl, Anker er 
knivskarp og det er der mange arbejdsgivere der har 
oplevet gennem tiden.

Det har været en livslang indsats for Blik og Rør. Listen 
over kollegaer som Anker har målt op for eller hjulpet 
med faglige sager er alenlang. 
 

Anker på talerstolen under den netop overståede kongres

Anker er dybt respekteret i hele VVS branchen fra lær-
linge til svend, fra nord til syd fra øst til vest fra afdelin-
ger til forbund. Anker har været med til at holde Blik og 
Rør på den rette kurs både faglig og politisk. Derfor har 

Anker naturligvis også haft mange tillidsposter inde i 
Forbundet bl.a. som HB og FU medlem. 

Men det ikke kun Blik og Rør der har haft glæde af An-
kers store indsats. Det tværfaglige arbejde mellem byg-
gefagene har altid haft høj prioritet og i mange år har 
han også været censor, samt som fagkomitemedlem 
og senere i LUU ved Esbjerg Tekniske Skole, de sidste 
mange år som formand. 

Kredsbestyrelsen og vi kollegaer på kontoret vil gerne 
takke Anker for hans store indsats, og derfor vil Blik og 
Rør Kreds Sydjylland-Fyn indbyde alle, store som små, 
blikkenslagere, rørlæggere og skorstensfejere til recep-
tion fredag den 16. januar 2015. 

Se invitationen på bagsiden af bladet.
På kredsens vegne

Jørgen Jakobsen og Niels Braaby

Bemærk de nye åbningstider
Kredskontoret:

Valmuevej 2, 5500 Middelfart
 Kontortider:
 Man. – tors.:   kl. 08.00 – 16.00
 Fredag:   kl. 08.00 – 13.00

Odense Afdelingskontor
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

 Kontortider: 
 Mandag. A-kassen:  kl. 08.00 – 12.00
 Torsdag, faglig afd.: kl. 13.00 – 17.00

Buskørsel til reception
 I forbindelse med receptionen d. 16. jan. vil  
 Esbjerg Afdeling, ved fornøden tilslutning,   
 arrangere buskørsel med afgang fra afdelings- 
 kontoret kl. 12.30.
 For tilmelding og yderlige information, kontakt  
 afdelingsformand Morten Frøsig på tlf. 26 74 90 62  
 senest d. 9. jan. 2015.     

Vi vil gerne fra kredsen ønske alle medlemmer og familie 
en god jul og et indbringende nytår.

Kontor- og telefontider i kredsen 
mellem jul og nytår, 
alle hverdage fra 09.00 – 12.00

Så er det jul igen, og dermed tid til 
 

Julekomsammen i  
Aabenraa/Haderslev  

Afdeling 
 

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

 
 

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

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

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

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 

 
 
 

Kontor- og telefontider på 
kredskontorerne i mellem jul 

og nytår, alle hverdage fra 
09.00 – 12.00 

 
 
 
 
 

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

og et indbringende nytår. 

 
 

 
 

Tak tillidsmand 
Vores store rorgænger, kreds-
formand og vaskeægte BLIKTUD 
Anker Danielsen har valgt at gå på 
efterløn den 1. januar 2015. 
Anker stod i lære fra 1969 til 1973 hos Arne Søren-
sen i Nr. Nebel.  

I 1974 da Anker var færdig som ”slangetæmmer” i 
Haderslev og skulle tilbage og arbejde som blikken-
slager flyttede han til Esbjerg. Han arbejdede efter-
følgende i 12 år ved skiftende blikkenslagermester i 
Esbjerg, i de seneste år som tillidsmand hos Han-
sens VVS. 

Han blev han valgt ind i bestyrelsen for Esbjerg af-
deling 1979. Anker har siddet uafbrudt i Esbjerg 
afdelings bestyrelse lige siden. I flere perioder som 
kassemester. 

I 1986 bliver han ansat som opmåler i Kreds 5. An-
ker passede sit arbejde som opmåler med stor flid 
og omhu indtil den ny kredse struktur blev vedtaget 
på kongressen i 2010, hvor han bliver han valgt som 
kredsformand i den nye kreds Sydjylland–Fyn. 

Det der har kendetegnet Ankers indsats som tillids-
mand igennem alle årene, er hans rolige gemyt og 
måde at løse opgaverne på, det har nok noget med 
hans vestjyske sind at gøre. Men man skal ikke tage 
fejl, Anker er knivskarp og det er der mange ar-
bejdsgivere der har oplevet gennem tiden. 

Det har været en livslang indsats for Blik og Rør. 
Listen over kollegaer som Anker har målt op for eller 
hjulpet med faglige sager er alenlang.  

 
Anker på talerstolen under den netop overståede kongres 

Anker er dybt respekteret i hele VVS branchen fra 
lærlinge til svend, fra nord til syd fra øst til vest fra 
afdelinger til forbund. Anker har været med til at 
holde Blik og Rør på den rette kurs både faglig og 
politisk. Derfor har Anker naturligvis også haft man-
ge tillidsposter inde i Forbundet bl.a. som HB og FU 
medlem.  

Men det ikke kun Blik og Rør der har haft glæde af 
Ankers store indsats. Det tværfaglige arbejde mel-
lem byggefagene har altid haft høj prioritet og i 
mange år har han også været censor, samt som 
fagkomitemedlem og senere i LUU ved Esbjerg 
Tekniske Skole, de sidste mange år som formand.  

Kredsbestyrelsen og vi kollegaer på kontoret vil ger-
ne takke Anker for hans store indsats, og derfor vil 
Blik og Rør Kreds Sydjylland -Fyn indbyde alle, store 
som små, blikkenslagere, rørlæggere og skorstens-
fejere til reception fredag den 16. januar 2015.  

Se invitationen på bagsiden af bladet. 

På kredsens vegne 
Jørgen Jakobsen og Niels Braaby 

 

 
 

 
 
 

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

et indbringende nytår. 
Kontor- og telefonti-
der i kredsen mel-
lem jul og nytår, alle 
hverdage fra 09.00 – 
12.00 
 

Buskørsel til reception 
I forbindelse med receptionen d. 16. jan. 
vil Esbjerg Afdeling, ved fornøden til-
slutning, arrangere buskørsel med af-
gang fra afdelingskontoret kl. 12.30. 
For tilmelding og yderlige information, 
kontakt afdelingsformand Morten Frøsig 
på tlf. 26 74 90 62 senest d. 9. jan. 2015. 

Bemærk de nye åbningstider 
Kredskontoret: 

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 
Kontortider: 
Man. – tors.: kl. 08.00 – 16.00 
Fredag: kl. 08.00 – 13.00 

Odense Afdelingskontor 
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ 

Kontortider:  
Mandag. A-kassen:  kl. 08.00 – 12.00 
Torsdag, faglig afd.: kl. 13.00 – 17.00 
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 Huset i Houstrup   Huset i Bork 

Nu starter udlejningen  
af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Billig ferie
Nu starter den nye sæson for udlejningen af vores 2 sommerhuse 

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

Vi har desværre været nødsaget til at hæve priserne lidt for sæsonen 2015/16, og de er nu følgende:
 •  Uge 25 – 34 (begge inkl.) og uge 42 pris pr. uge 2.900 kr.
 •  Øvrige uger pris pr. uge 1.900 kr.
 •  Weekend (torsdag kl. 16.00-søndag kl. 16.00)     1.000 kr.
 •  Mellemdage (søndag kl. 16.00 - torsdag kl. 16.00)     800 kr.
Priserne er inkl. elforbrug, men der skal dog stadigvæk oplyses om forbruget når i sender nøglen retur. 

Ansøgninger sendes til kontoret i Odense senest den 10. januar 2015. 
Der foretages lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden 1. marts 2015 til 28. februar 2016.
Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første ”lodtrækningsrunde” for de uger som dækker skoleferierne.  
Vi sørger for at alle ansøgere vil få besked så hurtigt som muligt efter den 15. januar, uanset om de har fået huset 
eller ej. Ledige perioder udlejes derefter efter først til mølle princippet.

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

Ansøgning om SOMMERHUS 2015/16
Undertegnede ønsker at leje sommerhuset i Houstrup               i Bork Havn             i perioden:

1. ønske:       2. ønske: 

Navn: 

Adresse: 

Post nr.        By:         Tlf. nr. 

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

Dato:    Underskrift: 

Hvor ligger Houstrup og Bork Havn?  - Houstrup ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og Nymindegab 
ikke ret lang fra Nr. Nebel og tæt på Sea West. - Bork Havn ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ca. 5 km. 
fra Nr. Nebel og tæt på natur-reservatet Tipperne.

Huset i Houstrup Huset i Bork
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      Licitationer
Vi bringer her et lille udpluk af byggepladser i vores kreds, som enten lige er startet eller starter 
op i nær fremtid. 

Licitationer 
Som noget nyt vil vi fremover vise en oversigt over offentliggjorte licitationer af 
en vis størrelse i vores region. Det skal bemærkes at start og sluttidspunkter 
skal tages med et vist forbehold, da byggerierne ofte bliver udskudt. Oversigten 
er ment som et ekstra værktøj i forbindelse med jobsøgning/jobskifte, og evt. 
også i forbindelse med lønforhandlinger. 

Byggeprojekt Beliggenhed Postnr. Byggesum Firma - VVS Start-slut 
Skibhusparken Egebæksvej, Odense 5000 45 mill Aarup Entreprenørfor-

retning 
03/13-14 

Ombyg. Kollegium Jagtvej 59-61, Odense 5000 46 mill Bravida 09/12-08/13 
VUC Fyn Kottesgade 6, Odense 5000 180 mill  06/12-02/14 
Ombyg. kollegium Landbrugsvej, Odense 5000 59 mill Blikkenslagernes A/S 08/12-06/13 
Nord Atlantisk Hus Odense Havn 5000 48 mill L&H Rørbyg 08/12-10-13 
Laboratoriefaciliteter SDU, Odense 5230 71 mill Ribe VVS 12/12-12/13 
Renovering 93 boli-
ger 

Behrendtsgade Mid-
delfart 

5500 113 mill. Kirkebjerg Kolding 10/12-09/14 

Renov. Retpsykisk Østre Hougsvej, Mid-
delfart 

5500 237 mill Trap VVS 01/12-08-13 

Vestfyns Gymnasi-
um 

Langbygaardsvej, 
Glamsbjerg 

5620 59 mill Blikkenslagernes A/S 08-12/09-13 

Ombyg. Idrætshaller Tallerupvej 85, Tom-
merup 

5690 42 mill Trap VVS 13-05-2012 

SG-Hallen Ryttervej, Svendborg 5700 44 mill Gunnar Kristensen 10-12/08-13 
Ombyg. Nordager 
Skolen 

Rolighedsvej 16, Rin-
ge 

5750 32,5 mill Dansk Installations 
Teknik 

09-12/08-13 

Renovering  Sprotoften, Nyborg 5800 60 mill VVS Kurt Hansen 09-12/06-13 
SDU, Kolding Østerbrogade 14 6000 280 mill Brøndum 04-12/05-14 
Psykiatisk Sygehus Kr. Phillipsens Vej, 

Åbenrå 
6200 30 mill YIT 10-12/11-13 

Opf. Senior boliger Barsøvænget, Åbenrå 6200  YIT 12-12/12-13 
45 boliger Gruntvigs Allé 1-47, 

Sønderborg 
6400 60 mill VVS Søberg 09-12/09-13 

Slagteri v/Energivej, Holsted 6670 500 mill TRE-FOR/Gunner 
Kristensen 

08-12/02-14 

Plejecenter v/Yderikvej, Tistrup 6862 27 mill Gaarde Smede- og 
maskinforretning 

09-12/06-13 

Kræftrådgivning Beriderbakken 9 , 
Vejle 

7100 24 mill CV Christensen 09-12/09-13 

Ombyg. Ejlstrup-
holm Skole 

Grønningen 3, Ejl-
strupholm 

7361 31 mill Gunnar Kristensen 08-12/06-13 

Renov. Teknink 
Kollegium 

Kollegievænget, Hor-
sens 

8700 60 mill Chr. Beck og Søn 09-12/09-14 

Rørprislistekurser 
Vil du vide, hvad du er værd?  
Fordelene ved akkordarbejde 
er mange. Lønnen er generelt 
højere end timelønnen, man 
bliver god til at arbejde i team 
og man lærer at kende sit eget 
værd. Blik- og Rørarbejderfor-
bundet dækker alle omkostnin-
ger ved kurset. 

Kurser 2013 
Fra mandag den 4. februar til fredag den 8. fe-
bruar 2013 på Metalskolen i Jørlunde. Sidste frist 
for tilmelding d. 7. dec. 2012. 
Fra mandag den 28. oktober til fredag den 1. 
november 2013 på Metalskolen i Jørlunde. Sid-
ste frist for tilmelding d. 2. sept.. 2013- 

Kontakt din kreds eller afdeling for tilmelding. 

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

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

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

Byens Ø 
Ungdomsboliger 

Odense havn 5000 89 mio. Nordisk Klima 08-14  08-15 

88 boliger Østergade, Odense 5000 100 mio. Blitek 11-14  06-15 
Særligt botilbud Grevenslund, Odense 5220 35 mio. Th. Jensen 10-14  06-15 
Coretex Forsker-
park 

V/ SDU 5230 98 mio. Bravida 10-14  05-15 

Bygning 44 SDU 5230 80 mio. Bravida 10-14  10-15 
Boliger i Jagtenborg Nyborg 5800 61 mio. Blitek 08-14  06-15 
Grundtvigsparken 
Etape 3 

Sønderborg 6400 50 mio. VVS Søberg 10-14  10-15 
 

Korskærparken 
Renovering 

Fredericia 7000  Bravida 10-14  2016 

Godsbanegade 1, 
60 lejligheder 

Horsens 8700 104 mio. Brædstrup VVS Tek-
nik 

10-14  11-15 

Regionshospitalet Horsens 8700 33 mio. Chr. Beck og søn 10-14  05-15 
Semco Maritim 
Nyt Domicil 

Esbjerg 6700 400 mio Alpedalens VVS Opstart 2015 

Kolding Sygehus 
Udvidelse 

Kolding  6000 575 mio Kirkebjerg 09-14  2016 

Jørgensgaard 
Renov. 170 lejh. 

Sønderborg 6400 ? Jürgensens VVS 10-14  2017 

Godsbanevej 
60 Nye boliger 

Horsens 6700 104 mio Chr. Beck & søn Hor-
sens 

10-14  10-15 

Hjortebrovej  
Renov. 102 lejh 

Haderslev 6200 90 mio Bravida Kolding 10-14  02-16 

Korskærparken 
Renov. 248 lejh. 

Fredericia 7000 ?? Bravida Kolding 12-14  16 

 

………………………………………………………………………………………………………..  
 Huset i Houstrup   Huset i Bork 

Nu starter udlejningen  
af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byens Ø 
Ungdomsboliger 

Odense havn 5000 89 mio. Nordisk Klima 08-14  08-15 

88 boliger Østergade, Odense 5000 100 mio. Blitek 11-14  06-15 
Særligt botilbud Grevenslund, Odense 5220 35 mio. Th. Jensen 10-14  06-15 
Coretex Forsker-
park 

V/ SDU 5230 98 mio. Bravida 10-14  05-15 

Bygning 44 SDU 5230 80 mio. Bravida 10-14  10-15 
Boliger i Jagtenborg Nyborg 5800 61 mio. Blitek 08-14  06-15 
Grundtvigsparken 
Etape 3 

Sønderborg 6400 50 mio. VVS Søberg 10-14  10-15 
 

Korskærparken 
Renovering 

Fredericia 7000  Bravida 10-14  2016 

Godsbanegade 1, 
60 lejligheder 

Horsens 8700 104 mio. Brædstrup VVS Tek-
nik 

10-14  11-15 

Regionshospitalet Horsens 8700 33 mio. Chr. Beck og søn 10-14  05-15 
Semco Maritim 
Nyt Domicil 

Esbjerg 6700 400 mio Alpedalens VVS Opstart 2015 

Kolding Sygehus 
Udvidelse 

Kolding  6000 575 mio Kirkebjerg 09-14  2016 

Jørgensgaard 
Renov. 170 lejh. 

Sønderborg 6400 ? Jürgensens VVS 10-14  2017 

Godsbanevej 
60 Nye boliger 

Horsens 6700 104 mio Chr. Beck & søn Hor-
sens 

10-14  10-15 

Hjortebrovej  
Renov. 102 lejh 

Haderslev 6200 90 mio Bravida Kolding 10-14  02-16 

Korskærparken 
Renov. 248 lejh. 

Fredericia 7000 ?? Bravida Kolding 12-14  16 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Julearrangementer i afdelingerne

Odense afdeling
indbyder hermed alle medlemmer, 

både svende og lærlinge til

JUL I FAGFORENINGEN
torsdag den 18. december 2014 fra kl. 15.00 til 17.00.

Vi mødes i vores lokaler på Cikorievej 3, 5220 Odense SØ, til 
julehygge og en faglig snak. 

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl 
og vand.

    Du får en flaske rødvin med hjem til juleanden.
      Vi ses den 18. december!

NB: HUSK! at tage din kollega med!

 

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

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

efterlønner, til en snak og lidt julehygge                        
på afdelingskontoret, 

H. P. Hanssens Gade 21. st. ( Hos 3F ) 
6200 Aabenraa. 

Der er parkering i gården.

Børge serverer varm gløgg og æbleskiver, 

                                       samt øl/vand efter ønske. 

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

Med venlig hilsen og god jul til alle

Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling

 
 
 

 

Odense afdeling 
indbyder hermed alle medlemmer,  

både svende og lærlinge til 

JUL I FAGFORENINGEN 
torsdag den 12. december 2012 fra kl. 15.00 til 17.00 i vore lokaler på 
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ, til julehygge og en faglig snak.  

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand. 

    Du får en flaske rødvin med hjem til juleanden. 

      Vi ses den 12. december!   

NB: HUSK! at tage din kollega med! 
 
 

Esbjerg Afdeling 
Julen nærmer sig, og derfor vil vi gerne invitere til 
julehygge i afdelingens lokaler Fredensgade 1 – Es-
bjerg, mandag d. 16. december fra kl. 15.30 til 17.30. 

Juleposer 
Samtidig er der udlevering af de berømte juleposer 
til jeres børn og børnebørn( under konfirmationsalderen ) 

Afdelingen er vært ved gløgg og æbleskiver mv., også til de som ikke 
skal hente juleposer, men af praktiske hensyn er bestilling/tilmelding 
nødvendig. 
Dette skal ske senest d. 12. december til formand Morten Frøsig på tlf. 
26 74 90 62, Anker på 51 53 31 53 eller afdelingskontoret i 
åbningstiden.  

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

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

 
Hilsen Bestyrelsen 

Julearrangementer i afdelingerne  
 
 

 

Odense afdeling 
indbyder hermed alle medlemmer,  

både svende og lærlinge til 

JUL I FAGFORENINGEN 
torsdag den 12. december 2012 fra kl. 15.00 til 17.00 i vore lokaler på 
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ, til julehygge og en faglig snak.  

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand. 

    Du får en flaske rødvin med hjem til juleanden. 

      Vi ses den 12. december!   

NB: HUSK! at tage din kollega med! 
 
 

Esbjerg Afdeling 
Julen nærmer sig, og derfor vil vi gerne invitere til 
julehygge i afdelingens lokaler Fredensgade 1 – Es-
bjerg, mandag d. 16. december fra kl. 15.30 til 17.30. 

Juleposer 
Samtidig er der udlevering af de berømte juleposer 
til jeres børn og børnebørn( under konfirmationsalderen ) 

Afdelingen er vært ved gløgg og æbleskiver mv., også til de som ikke 
skal hente juleposer, men af praktiske hensyn er bestilling/tilmelding 
nødvendig. 
Dette skal ske senest d. 12. december til formand Morten Frøsig på tlf. 
26 74 90 62, Anker på 51 53 31 53 eller afdelingskontoret i 
åbningstiden.  

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

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

 
Hilsen Bestyrelsen 

Julearrangementer i afdelingerne 

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. 15.30 - 16.30 v/3F
Priorensgade 12 A, 5600 Fåborg
Tlf. 40 29 48 77
Formand: Peter Kristiansen
Tlf. privat: 21 76 67 17

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

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

Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens 
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00 – 16.00
Formand:  Christian V. Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62

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

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

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale
Formand: Nicolai Frederiksen
Tlf.  privat: 99 55 84 16
E-mail: pokali@akali.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
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 onsd. 08.30-10.00
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com

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

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

Torsdag d. 19. december 2013 

Fra kl. 15.00 til 17.00 

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

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

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 

Så er det jul igen, og dermed tid til 

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

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

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

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 
 
 

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

Alle er velkomne 
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling 

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F 
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Esbjerg Afdeling

Julen nærmer sig, og derfor vil vi gerne invitere 
til julehygge i afdelingens lokaler Fredensgade 
1 – Esbjerg, tirsdag d. 16. december fra kl. 15.30 
til 17.30.

Juleposer
Samtidig er der udlevering af de berømte jule-
poser til jeres børn og børnebørn
( under konfirmationsalderen )

Afdelingen er vært ved gløgg og æbleskiver 
mv., også til de af jer som ikke skal hente jule-
poser.

Men af praktiske hensyn er bestilling/tilmelding 
nødvendig.

Dette skal ske senest d. 11. december til for-
mand Morten Frøsig på tlf. 26 74 90 62, eller 
Anker på 51 53 31 53.

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

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

Hilsen Bestyrelsen

Kolding Afdeling
Inviterer traditionen tro til juletræsfest for medlem-
mer med egne børn og børnebørn. 
Vi mødes til familiehygge søndag d.14. december 
2014 kl.14.00-16.30 i Parkhallen på Fynsvej.
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med 
børnene, musiker Karsten Holdt sørger for den rette 
julestemning og Signe og frække Rikke underhol-
der med er forrygende bugtalernummer, så der er 
nok at glæde sig til. 
Bindende tilmelding sker til Bent Ole på 
tlf. 75 53 41 88 efter kl. 16.00 senest 4. december, 
så skynd dig!!
Juleposerne koster 30 kr. Betaling samt afhentning 
af billetter på kontoret Stigårdsvej 1, Kolding d. 11. 
december fra kl. 16.00-17.00 eller efter aftale med 
Bent Ole.
Betaling samt afhentning af billetter foregår i Park-
hallen samme dag, hvor Bent ole kommer i god tid.

Alle er velkomne
Hilsen fra bestyrelsen i Kolding Afdeling

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F

Vejle Afdeling deler igen i år 
juleposer ud

Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afdelin-
gens medlemmer, der har børn under 14 år. 
Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos:

Kaj Hansen på tlf. 61 33 57 60 
eller
Morten Gydesen på tlf. 24 86 63 03 
Senest mandag d. 8. december 2014.

Poserne kan afhentes: 

Torsdag d. 18. december 2014
Fra kl. 15.00 til 17.00

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA)

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

Med venlig hilsen Bestyrelsen

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 

 
 
 

 

Odense afdeling 
indbyder hermed alle medlemmer,  

både svende og lærlinge til 

JUL I FAGFORENINGEN 
torsdag den 12. december 2012 fra kl. 15.00 til 17.00 i vore lokaler på 
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ, til julehygge og en faglig snak.  

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand. 

    Du får en flaske rødvin med hjem til juleanden. 

      Vi ses den 12. december!   

NB: HUSK! at tage din kollega med! 
 
 

Esbjerg Afdeling 
Julen nærmer sig, og derfor vil vi gerne invitere til 
julehygge i afdelingens lokaler Fredensgade 1 – Es-
bjerg, mandag d. 16. december fra kl. 15.30 til 17.30. 

Juleposer 
Samtidig er der udlevering af de berømte juleposer 
til jeres børn og børnebørn( under konfirmationsalderen ) 

Afdelingen er vært ved gløgg og æbleskiver mv., også til de som ikke 
skal hente juleposer, men af praktiske hensyn er bestilling/tilmelding 
nødvendig. 
Dette skal ske senest d. 12. december til formand Morten Frøsig på tlf. 
26 74 90 62, Anker på 51 53 31 53 eller afdelingskontoret i 
åbningstiden.  

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

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

 
Hilsen Bestyrelsen 

Julearrangementer i afdelingerne 

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

Torsdag d. 19. december 2013 

Fra kl. 15.00 til 17.00 

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

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

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 

Så er det jul igen, og dermed tid til 

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

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

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

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 
 
 

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

Alle er velkomne 
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling 

Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F 

 
Så er det jul igen, og dermed tid 

til 
 

Julekomsammen i  
Aabenraa/Haderslev  

Afdeling 
 

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

 

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

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Aabenraa/Haderslev Afdeling 

 
 

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

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

Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA) 

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

Med venlig hilsen Bestyrelsen
 

Nyt fra Afdelingerne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Nyudlærte på EUC-SYD Tønder okt. 14

Fra venstre: 
Nick Lee Brownum  Kim Johansen, Broby
Brian Pedersen  Martin Holm Andersen, 
    Odense
Morten Andersen Bent Kurth, Toftlund 
Lars D. Mikkelsen Ole Bjerre Rasmussen, Vejen
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Blik & Rør Ungdom

Nye svende 2014 
Nyudlærte på SDE Odense oktober 14  

VVS’ ere
Christopher B. Markvardsen 
    SDE-Odense
Sami S. Abdul Rahman Håndværkergården, Odense
Stephen B. Jacobsen VVS Gården, Svendborg

Blikkenslagere
Robin Howalt Madsen Viggo Clemmensen, Odense
Mikala Bodholdt Nielsen BLITEC, Odense
Ander Peter Rasmussen Ærø Maskiner og VVS, 
    Ærøskøbing
Yousef Sabzipour BLITEC, Odense

Energispecialister
Michael Christen Pedersen Refsvindinge Smede,   
    Refsvindinge
Dennis Berg Andersen Vejstrup VVS, Svendborg
Andy Larsen  Pilgaard/ Henriksen, Odense
Lasse Mikkel Storm Tarup VVS, Odense
Jesper Nielsen  Jensen & Pedersen, Odense
Rafi Apadana Mohammad Hauge Gruppen, Odense
Martin Olsen  Nr. Broby VVS & Glamsbjerg  
    Blikken-slager, Nr. Broby
Jacob Holst Hansen Odense VVS, Odense
Anders Reymond Nissen Hauge Gruppen, Odense
Rasmus Danslet  Gudme VVS & Blik, Gudme
Samuel Fosu  SDE-Odense
Palle Madsen  Dyrendal, Odense

Vi fra Kredsen ønsker jer alle et stort tillykke 
med de fine resultater, og håber i får god 
vind fremover.
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Gudme 
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Nyudlærte på EUC-SYD Tønder okt. 14 

 
Fra venstre:  
Nick Lee Brownum  Kim Johansen, Broby. 
Brian Pedersen Martin Holm Andersen, Oden-
se. 
Morten Andersen Bent Kurth, Toftlund  
Lars D. Mikkelsen Ole Bjerre Rasmussen, Vejen. 
 
 

 

 
Fredag d. 12. december kl. 19.00 hos Blik & 
Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ 

Bestyrelsen har indkøbt det helt store julebord 
og sørget for, at ganen ikke indtørrer. 

Der vil i løbet af aftenen blive 
forskellige "kunstneriske" ind-
slag. 

Bestyrelsen garanterer for nog-
le hyggelige timer og en faglig 
snak med lærekammerater fra 
andre firmaer. 

Gå ikke glip af Blik & Rør 
Ungdoms legendariske jule-
frokost. 
Tilmelding: 
Senest mandag den 8. december 2014. 
Ring til: 
Blik & Rør Ungdom 
51 53 31 55 eller 51 53 31 51 
Eller send os en sms med navn og julefrokost. 
 

Blik & RørUngdom 
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Blik & RørUngdom 

Fredag d. 12. december kl. 19.00 hos Blik & Rør, 
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Bestyrelsen har indkøbt det helt store 
julebord og sørget for, at ganen ikke 
indtørrer.
Der vil i løbet af aftenen blive forskel-
lige ”kunstneriske” indslag.
Bestyrelsen garanterer for nogle hyg-
gelige timer og en faglig snak med  
lærekammerater fra andre firmaer.

Gå ikke glip af Blik & Rør Ungdoms 
legendariske julefrokost.

Tilmelding:
Senest mandag den 8. december 2014.
Ring til: Blik & Rør Ungdom
51 53 31 55 eller 51 53 31 51
Eller send os en sms med navn og julefrokost.

Nye svende 2014  
Nyudlærte på SDE Odense oktober 14 

VVS’ ere 
Christopher B. Markvardsen SDE-Odense 
Sami S. Abdul Rahman Håndværkergården, 

Odense 
Stephen B. Jacobsen VVS Gården, Svend-

borg 
 

Blikkenslagere 
Robin Howalt Madsen Viggo Clemmensen, 

Odense 
Mikala Bodholdt Nielsen BLITEC, Odense 
Ander Peter Rasmussen Ærø Maskiner og VVS, 

Ærøskøbing 
Yousef Sabzipour BLITEC, Odense 
 

Energispecialister 
Michael Christen Pedersen Refsvindinge Smede, 
Refsvindinge 
Dennis Berg Andersen Vejstrup VVS, Svend-

borg 
Andy Larsen Pilgaard/ Henriksen, 

Odense 
Lasse Mikkel Storm Tarup VVS, Odense 
Jesper Nielsen Jensen & Pedersen, 

Odense 
Rafi Apadana Mohammad Hauge Gruppen, Oden-

se 
Martin Olsen Nr. Broby VVS & 

Glamsbjerg Blikken-
slager, Nr. Broby 

Jacob Holst Hansen Odense VVS, Odense 
Anders Reymond Nissen Hauge Gruppen, Oden-

se 
Rasmus Danslet Gudme VVS & Blik, 

Gudme 
Samuel Fosu SDE-Odense 
Palle Madsen Dyrendal, Odense 
 

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

Nyudlærte på EUC-SYD Tønder okt. 14 

 
Fra venstre:  
Nick Lee Brownum  Kim Johansen, Broby. 
Brian Pedersen Martin Holm Andersen, Oden-
se. 
Morten Andersen Bent Kurth, Toftlund  
Lars D. Mikkelsen Ole Bjerre Rasmussen, Vejen. 
 
 

 

 
Fredag d. 12. december kl. 19.00 hos Blik & 
Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ 

Bestyrelsen har indkøbt det helt store julebord 
og sørget for, at ganen ikke indtørrer. 

Der vil i løbet af aftenen blive 
forskellige "kunstneriske" ind-
slag. 

Bestyrelsen garanterer for nog-
le hyggelige timer og en faglig 
snak med lærekammerater fra 
andre firmaer. 

Gå ikke glip af Blik & Rør 
Ungdoms legendariske jule-
frokost. 
Tilmelding: 
Senest mandag den 8. december 2014. 
Ring til: 
Blik & Rør Ungdom 
51 53 31 55 eller 51 53 31 51 
Eller send os en sms med navn og julefrokost. 
 

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

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

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

 

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

Forbundets grundkurser 
 

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

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

 

Houstrup Bork Havn 

Invitation til afskedsreception for Anker Danielsen
Denne unge mand blev i 1986 valgt som opmåler i Blik og Rør Kreds 5 

Anker Danielsen har, med sit virke gennem næsten 29 år, valgt at trække 
sig tilbage og nyde tilværelsen lidt mere fra sidelinjen.

Ja I læste rigtigt!
Det er næsten 29 år siden Anker første 
gang blev valgt som opmåler for Blik og 
Rør.

Der er løbet rigtig meget vand i åen siden dengang. 
Mange kampe er vundet, og meget samarbejde er blevet dyrket, 
til gavn for vores medlemmer og Blik- og Rørarbejderforbundet.

Kreds Sydjylland – Fyn vil derfor gerne markere Anker’s fratræ-
den ved at indbyde til afskedsreception, hvor medlemmer, sam-
arbejdspartnere og kolleger er velkomne. 

Fredag den. 16. januar 2015 fra 13.00 – 16.00
på kredskontoret, Valmuevej 2, 5500 Middelfart

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at vise jer kredsens nye hus
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Invitation til afskedsreception for Anker Danielsen 
 

Denne unge mand blev i 1986 valgt som opmåler i Blik og 
Rør Kreds 5  
 
Anker Danielsen har, med sit virke gennem næsten 29 år, 
valgt at trække sig tilbage og nyde tilværelsen lidt mere fra 
sidelinjen. 

Ja I læste rigtigt! 

Det er næsten 29 år siden Anker 
første gang blev valgt som opmåler 
for Blik og Rør. 
 
Der er løbet rigtig meget vand i åen siden dengang.  
Mange kampe er vundet, og meget samarbejde er blevet 
dyrket, til gavn for vores medlemmer og Blik- og Rørar-
bejderforbundet. 
 
Kreds Sydjylland – Fyn vil derfor gerne markere Anker’s 
fratræden ved at indbyde til afskedsreception, hvor med-
lemmer, samarbejdspartnere og kolleger er velkomne.  
 

Fredag den. 16. januar 2015 fra 13.00 – 16.00 
på kredskontoret, Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at vise jer kredsens nye hus 

 
 
I forbindelse med Kongressen blev Blik- 
& Rørarbejderforbundets nye logo præ-
senteret: 

 

 
Vi mangler dit indlæg 
til bladet. 
Næste deadline er d. 
16. Februar 2015. 

 

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 
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Invitation til afskedsreception for Anker Danielsen 
 

Denne unge mand blev i 1986 valgt som opmåler i Blik og 
Rør Kreds 5  
 
Anker Danielsen har, med sit virke gennem næsten 29 år, 
valgt at trække sig tilbage og nyde tilværelsen lidt mere fra 
sidelinjen. 

Ja I læste rigtigt! 

Det er næsten 29 år siden Anker 
første gang blev valgt som opmåler 
for Blik og Rør. 
 
Der er løbet rigtig meget vand i åen siden dengang.  
Mange kampe er vundet, og meget samarbejde er blevet 
dyrket, til gavn for vores medlemmer og Blik- og Rørar-
bejderforbundet. 
 
Kreds Sydjylland – Fyn vil derfor gerne markere Anker’s 
fratræden ved at indbyde til afskedsreception, hvor med-
lemmer, samarbejdspartnere og kolleger er velkomne.  
 

Fredag den. 16. januar 2015 fra 13.00 – 16.00 
på kredskontoret, Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at vise jer kredsens nye hus 

 
 
I forbindelse med Kongressen blev Blik- 
& Rørarbejderforbundets nye logo præ-
senteret: 

 

 
Vi mangler dit indlæg 
til bladet. 
Næste deadline er d. 
16. Februar 2015. 

I forbindelse med Kongressen blev Blik- & Rør-
arbejderforbundets nye logo præsenteret:

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. 
16. Februar 2015.


