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Nyt Kredskontor
På vores repræsentantskabsmøde i april i år, 
vedtog vi flere ændringer i vores kredsvedtæg-
ter. Dette er sket for at gøre vedtægterne mere 
fleksible og fremtidssikrede. 
En af de største ændringer er, at det fremover 
er kredsrepræsentantskabet som træffer be-
slutning om beliggenhed af vores kredskon-
tor/er. På samme møde blev det så besluttet 
at vi skal prøve at samle vores aktiviteter på ét 
kredskontor, med baggrund i den udvikling der 
har fundet sted siden kredsens start.
Tilmelding til A-kasse foregår i dag som regel 

elektronisk, efter at vi sender en vejledning på mail. Rådigheds- og CV-samtaler 
vil naturligvis fortsætte som hidtil, hvor der, udover kredskontoret, indkaldes 
til møder på de enkelte kontorer i hhv. Aabenraa, Esbjerg, Horsens og Odense.
Faglige sager starter op, enten ved telefon eller mail, og udveksling af doku-
menter sker ofte pr. mail. Hvor der er behov for at mødes, laves der aftaler efter 
behov. Her vil vi naturligvis benytte afdelingskontoret i Odense, som vi i dag 
benytter de andre afdelingskontorer.
Ved at samle aktiviteterne på et sted, mener vi at opnå en bedre udnyttelse af 
ressourcerne og en øget fleksibilitet ved aktuelle opgaver, ligesom vi kan få en 
bedre videndeling omkring løsning af opgaver.
Helt aktuelt har vi sat kontoret i Kolding til salg, og vi har kig på et godt belig-
gende kontor i Middelfart. Det er selvfølgeligt kedeligt for de medlemmer der 
i dag har let adgang til kontoret i Kolding, men vi mener at med et kontor i 
Middelfart, har vi valgt den bedste placering for at servicere medlemmerne i 
hele kredsen.
Hvad angår kontoret i Odense, er det Odense Afdeling der ejer kontoret, og 
de har ingen planer om at afhænde det, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
Kredsen vil naturligvis blive ved med at servicere de fynske medlemmer herfra, 
men med en begrænsning i åbningstiden. Det vil dog altid være sådan at man 
kan lave aftaler med de kredsvalgte på Odensekontoret.
Skulle der komme nyt omkring vores planer, vil i naturligvis blive orienteret.

Bemanding
Noget andet der er blevet ændret i vores kredsvedtægter, er bemandingen. I 
de gamle vedtægter fremgik det klart, at der skulle vælges 6 kredstillidsmænd. 
Dette er ændret til, at der iflg. lovene skal vælges formand og næstformand. 
Hvor mange der skal vælges/ansættes yderligere besluttes af kredsbestyrelsen 
med udgangspunkt i kredsens handlingsplaner og målsætninger. 
Vi mener ændringerne gør, at vi har lettere ved løbende at tilpasse os de ak-
tuelle behov, samtidig med at bestyrelsen får mere ansvar. Se i øvrigt stillings-
opslagene på næste side.
                                                                                                                               Anker Danielsen
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Sydjylland-Fyn

KREDS 
SYDJYLLAND-FYN 

Tlf. 36 38 35 50, Fax 66 12 72 68
******************************

Kredskontorer:
Stigårdsvej 1, 6000 Kolding

Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Henvendelse A-kassen:
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

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

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

E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Faglig sekretær/formand:
Anker Danielsen

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

Faglig sekretær/næstformand:
Niels Braaby

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

Faglig konsulent/A-kasse:
Steen Hansen

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

Faglig konsulent/kasserer:
Jørgen Jakobsen

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

Faglig konsulent/opmåler:
Mette Jørgensen

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

Faglig Konsulent/opmåler:
Jim Lorentzen

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

Kontorassistent - A-kasse:
Mie Haycock Mathiasen

Tlf. 36 38 35 58

Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
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Valg af kredstillidsmænd
I henhold til kredens vedtægter § 5 er der valg af 
kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet d. 
27. november. Og som noget nyt, med baggrund i de 
ændrede kredsvedtægter, er alle kredsens tillidsfolk på 
valg. Samtidig er antallet af kredstillidsmænd reduce-
ret fra 6 til 5 efter beslutning i kredsbestyrelsen. Nogle 
af forudsætningerne for denne beslutning er, at vores 
aktiviteter bliver samlet under et tag, og at vi ikke bli-
ver pålagt yderligere arbejdsopgaver i forbindelse med 
reformen af beskæftigelsesområdet
Valget drejer sig om flg. poster:
Formand/faglig sekretær
Kredsformandens primære opgave er at være kredsens 
faglige og politiske ansvarlige, og have det overordnede 
ansvar for kredsens drift, faglige forhandlinger, kontakt 
til Forbundet og andre organisationer.
Næstformand/Faglig sekretær
Næstformandens primære opgave er at være kredsens 
ansvarlige for økonomi og organisationen, og have det 
overordnede ansvar for uddannelsesområdet, Blik & Rør 
Ungdom og arbejdsskader.
Faglig konsulent/A-kasse
Faglig konsulent/A-kasseansvarlig´s primære opgaver 
er at være kredsens ansvarlige overfor A-kassen, samt 
medlemsregistrering og LG/konkurs sager.
2 Faglige konsulenter/Opmålere
De 2 faglige konsulenter/opmålere har primært til op-
gave at foretage opmåling, samt sikre medlemskon-
takten gennem opsøgende virksomhed, samt have det 
overordnede ansvar for kredsens sikkerheds- og miljø-
arbejde.

For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være fleksibel 
i forhold til øvrige arbejdsområder i kredsen. Det forven-
tes desuden at ansøgerne:
 •  Har medlemskab i Blik & Rør
 •  Har gennemgået relevante FIU kurser 
 •  Har grundlæggende EDB viden 
 •  Har faglig/politisk engagement
 •  Har lyst til at bruge sin tid på aften og weekend-  
     møder
 •  Har kørekort og egen bil til rådighed
Ansøgninger skal være Kredsformand Anker Danielsen, 
Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Stigårdsvej 1, 6000 Kol-
ding i hænde senest den 1. november 2014. Det skal i 
ansøgningen præciseres, hvilken stilling man søger.
Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden pr. 
01-01-2015. Alle ansøgere har ret til at overvære valg-
handlingen på repræsentantskabsmødet med taleret.
Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønnede 

tillidsmænd i kredsen, Niels Braaby, Jørgen Jakobsen, 
Steen Hansen, Mette Jørgensen og Jim Lorentzen, alle 
har meddelt at de genopstiller til valg. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til un-
dertegnede.

Anker Danielsen 

Fartskrivere i varevogne

Hvis du kører med trailer efter firmabilen skal du være 
OBS på reglerne vedr. krav om fartskrivere.

Sådan lyder regler
”Erhvervskøretøjer med en samlet vogntogsvægt på over 
3.500 kg, og som kører mere end 50 km fra hjemme re-
gistrerings adressen, skal have installeret en fartskriver.” 
Det betyder, at hvis bilen (det trækkende køretøj) og en 
trailer har en pålydende totalvægt på mere end 3.500 
kg til sammen og er mere end 50 km hjemmefra, skal 
der være en fartskriver installeret i bilen. 
- Dermed er det ikke sagt, at ALLE varevogne over 3.500 
kg behøver at få en fartskriver installeret. Det kræver 
som sagt, at varevognen har en vis kørselsradius.
Der er angiveligt rigtig mange erhvervsfolk, herunder 
vores medlemmer som ikke er bekendt med reglerne, 
som er indført på baggrund af EU’s køre/hviletidsbe-
stemmelserne. 

Store Bøder
En overtrædelse af reglerne kan betyde en ret stor ud-
gift til både chauffør og ejer af bilen. 
Bøden er fastsat sådan, at føreren skal betale 3.000 kro-
ner og ejer af køretøjet 6.000 kroner.
Er ejer og fører en og samme person, skal dog ”kun” 
betales 6.000 kroner.
Når man tager til efterretning at en digital fartskriver 
kan erhverves fra 10.500 kroner, ( oplyst fra Ketner Ser-
vicecenter) skal der ikke meget hovedregning til, før en 
ny fartskriver kan blive en god investering, hvis man i 
virksomheden har behov for at køre med trailer over 
større afstande.                                                    A. D.

Valg af kredstillidsmænd 
I henhold til kredens vedtægter § 5 er der valg af 
kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet 
d. 27. november. Og som noget nyt, med baggrund 
i de ændrede kredsvedtægter, er alle kredsens 
tillidsfolk på valg. Samtidig er antallet af kredstil-
lidsmænd reduceret fra 6 til 5 efter beslutning i 
kredsbestyrelsen. Nogle af forudsætningerne for 
denne beslutning er, at vores aktiviteter bliver sam-
let under et tag, og at vi ikke bliver pålagt yderligere 
arbejdsopgaver i forbindelse med reformen af be-
skæftigelsesområdet 
Valget drejer sig om flg. poster: 
Formand/faglig sekretær 
Kredsformandens primære opgave er at være 
kredsens faglige og politiske ansvarlige, og have 
det overordnede ansvar for kredsens drift, faglige 
forhandlinger, kontakt til Forbundet og andre orga-
nisationer. 

Næstformand/Faglig sekretær. 
Næstformandens primære opgave er at være kred-
sens ansvarlige for økonomi og organisationen, og 
have det overordnede ansvar for uddannelsesom-
rådet, Blik & Rør Ungdom og arbejdsskader. 

Faglig konsulent/A-kasse 
Faglig konsulent/A-kasseansvarlig´s primære op-
gaver er at være kredsens ansvarlige overfor A-
kassen, samt medlemsregistrering og LG/konkurs 
sager. 

2 Faglige konsulenter/Opmålere. 
De 2 faglige konsulenter/opmålere har primært til 
opgave at foretage opmåling, samt sikre medlems-
kontakten gennem opsøgende virksomhed, samt 
have det overordnede ansvar for kredsens sikker-
heds- og miljøarbejde. 
 
For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være 
fleksibel i forhold til øvrige arbejdsområder i kred-
sen. Det forventes desuden at ansøgerne: 

 Har medlemskab i Blik & Rør 
 Har gennemgået relevante FIU kurser  
 Har grundlæggende EDB viden  
 Har faglig/politisk engagement 
 Har lyst til at bruge sin tid på aften og 

weekend møder 
 Har kørekort og egen bil til rådighed 

Ansøgninger skal være Kredsformand Anker Dani-
elsen, Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Stigårdsvej 
1, 6000 Kolding i hænde senest den 1. november 
2014. Det skal i ansøgningen præciseres, hvilken 
stilling man søger. 
Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden 
pr. 01-01-2015. Alle ansøgere har ret til at overvære 
valghandlingen på repræsentantskabsmødet med 
taleret. 

Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønne-
de tillidsmænd i kredsen, Niels Braaby, Jørgen Ja-
kobsen, Steen Hansen, Mette Jørgensen og Jim 
Lorentzen, alle har meddelt at de genopstiller til 
valg.  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
undertegnede. 

Anker Danielsen  
 

Fartskrivere i varevogne 

 

Hvis du kører med trailer efter firmabilen skal du 
være OBS på reglerne vedr. krav om fartskrivere. 

Sådan lyder regler 
"Erhvervskøretøjer med en samlet vogntogsvægt på 
over 3.500 kg, og som kører mere end 50 km fra 
hjemme registrerings adressen, skal have installeret 
en fartskriver."  

Det betyder, at hvis bilen (det trækkende køretøj) 
og en trailer har en pålydende totalvægt på mere 
end 3.500 kg til sammen og er mere end 50 km 
hjemmefra, skal der være en fartskriver installeret i 
bilen.  

- Dermed er det ikke sagt, at ALLE varevogne over 
3.500 kg behøver at få en fartskriver installeret. Det 
kræver som sagt, at varevognen har en vis kørsels-
radius. 

Der er angiveligt rigtig mange erhvervsfolk, herun-
der vores medlemmer som ikke er bekendt med 
reglerne, som er indført på baggrund af EU's kø-
re/hviletidsbestemmelserne.  

Store Bøder 

En overtrædelse af reglerne kan betyde en ret stor 
udgift til både chauffør og ejer af bilen.  
Bøden er fastsat sådan, at føreren skal betale 3.000 
kroner og ejer af køretøjet 6.000 kroner. 
Er ejer og fører en og samme person, skal dog 
"kun" betales 6.000 kroner. 

Når man tager til efterretning at en digital fartskriver 
kan erhverves fra 10.500 kroner, ( oplyst fra Ketner 
Servicecenter) skal der ikke meget hovedregning til, 
før en ny fartskriver kan blive en god investering, 
hvis man i virksomheden har behov for at køre med 
trailer over større afstande.  A. D. 
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Nye overenskomstsatser
Vi ved godt at vi er sent ude med de nye OK-satser, men 
da det er det første blad vi udgiver efter OK-forliget, 
synes vi alligevel det relevant at bringe de nye satser i 
bladet. De fleste af de nye satser er trådt i kraft 1. marts, 
mens andre først træder i kraft senere. De nye satser 
gælder altid fra starten af den lønperiode, hvor stig-
ningen er gældende. Tjek på din lønseddel om du har 
noget til gode. 
Flere penge på sh- og fritvalgskontoen 
Bidraget til SH-kontoen i VVS-overenskomsten, til afhol-
delse af søgne- og helligdage samt fridage og feriefri-
dage, stiger over 3 år med sammenlagt 1,0 procent. Pr. 
1. marts 2014 er det således 7,3 pro-cent af lønnen, som 
skal indsættes på SH-kontoen.
For ansatte under overenskomsten med DS Håndværk 
& Industri stiger bidraget til Fritvalgskontoen ligeledes 
med 1,0 procent over 3 år. Pr. 1. marts 2014 er det således 
7,8 procent af lønnen, som skal indsættes på kontoen.
Forbedringer til børnefamilier
Fra den 1. juli 2014 forøges forældreorlovsperioden med 
løn 2 uger og bliver herefter maksimalt 13 uger, hvoraf 
hver af forældrene har ret til 5 uger. De resterende 3 
uger ydes til enten den ene eller den anden af foræl-
drene.
Den 1. juli 2014 forhøjes det ekstra pensionsbidrag, der 
betales under 14 ugers barselsorlov med 2,25 kr. pr. 
time. Det samlede bidrag udgør kr. 12,75, hvor arbejds-
giverbidrag udgør kr. 8,50, mens bidraget for lønmodta-
gere pr. time udgør kr. 4,25.
Zonepenge
De nye takster for zonepenge er 
desværre endnu ikke forhandlet 
på plads mellem overenskomst-
parterne. Når de nye takster er 
fastlagt, bliver de offentliggjort 
på forbundets hjemmeside. 
 

Vvs-overenskomsten med Tekniq
Rådighedsvagt
Vagttillæg pr. time på hverdage: 19,30 kr.
Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 24,20 kr.
Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er mini-
mum:  966,45 kr.
Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor rådighedsvag-
ten:  121,75 kr.
Overarbejde
Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejds-
dags fastsatte timer.
Første og anden time:  36,75 kr.

Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde ef-
ter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, 
lørdage-søndage og helligdage:  103,05 kr.
Smudstillæg
Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag:   8,85 kr. 
Skiftende arbejdstider
Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt:     
 53,70 kr.
Minimalløn
Minimallønnen pr. time i VVS-overenskomsten er:   
 110,15 kr.

Overenskomsten med 
DS Håndværk & Industri

Varsling af overarbejde
Tillæg ved overarbejde som varsles samme dag, og hvor 
overarbejdets varighed overstiger en time:    95,50 kr.
Godtgørelse ved afskedigelse
Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt 
vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 
uger. Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende 
finder andet arbejde i 4-ugers perioden:  8.515,95 kr. 
Yderligere tillæg til medarbejdere med over 3 års an-
ciennitet:  2.191,60 kr. 
Skiftende arbejdssteder
Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 
53,70 kr.
Hjemsendelse
Godtgørelsen pr. time ved hjemsendelse grundet mang-
lende arbejde: 128,20 kr. 
Smudstillæg, rådighedsvagt, arbejde på skiftende 
arbejdssteder og minimalløn
Samme satser som Tekniq
Overarbejde
Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejds-
dags fastsatte timer.
Første og anden time:   37,40 kr.
Tredje og fjerde time:    59,80 kr.
Fra femte time og efterfølg. samt overarbejde efter ud-
kald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørda-
ge-søndage og helligdage:  111,80 kr.

 

Nye overenskomster med Dansk 
Industri og DS-Dansk Håndværk 
Industriforliget betyder blandt andet: 

• Ansatte med mindst seks måneders anciennitet 
får i opsigelsesperioden mulighed for at efter-
uddanne sig i minimum en uge, og ved længere 
anciennitet op mod fem ugers uddannelse i op-
sigelsesperioden. Den opsagte får også 2 ti-
mers frihed med løn til at kunne gå i sin fagfor-
ening/a-kasse med henblik på vejledning. 

• Højere pensionsbidrag under barsel, og foræl-
dreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med 
en uge til hver af forældrene. Desuden sættes 
satsen op fra 140 kroner til 145 kroner.  

• Bidraget til fritvalgskontoen forhøjes med sam-
menlagt en procent over 3 år. Dette er med til at 
sikre reallønnen og giver ansatte mulighed for 
selv at vælge mellem fridage, pension eller kon-
tanter alt efter deres livssituation. 

• Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 
kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 
1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 
med 1,80 kr. 

• Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 
2014, med 1,6 pct. pr 1. marts 2015 og med 1,7 
pct. pr. 1. marts 2016. 

• Lærlinge– og elevsatser reguleres pr. 1. marts 
2014 med 1,9 pct. pr. 1. marts i hver overens-
komstår. 

Økonomien i fornyelsen af DS-overenskomsten er 
det samme som på industriens område, og hoved-
punkterne i aftalen er: 

• En uges yderligere kursus ved afskedigelse 

• 2 timers frihed til job- og uddannelsesvejledning 
i fagforening/a-kasse ved afskedigelse 

• Bedre vilkår ved barsels- og forældreorlov 

• 1 procent mere på Fritvalgskontoen 

• Forhøjelse af satser og tillæg 

• Højere lærlingeløn 

• Betaling af skoleophold for lærlinge, når dette 
er nødvendigt. 

Her udover indeholder aftalen en 
række elementer, der styrker den 
danske model som f.eks. brug af 
fagforeningen til job- og uddan-
nelsesrådgivning ved opsigelse. 

De underskrevne protokollater 
kan læses på www.blikroer.dk 

Opmålerordning i vækst 
Vi har i 2013, på landsplan, registreret 12 % flere 
svendetimer gennem opmålerordningen end i 
2012. Her i Kreds Sydjylland-Fyn har vi oplevet en 
fremgang på ikke mindre end 30%. Det er vi selv-
følgelig rigtig glade for. 
Den gennemsnitlige akkordløn 
var 269 kr. pr time. Da en time 
afregnes med 175 kr. i gen-
nemsnit, har man der ved 94 kr. 
mere med hjem pr. time. Eller 
sagt på en anden måde, 53,7% 
mere i lønningsposen. 
Endnu en gang kan vi konstate-
re:  
Brug prislisten, det betaler 
sig, og husk! Du kan altid 
ringe til Mette eller Jim for en 
uforpligtende besøg eller 
rådgivning i forbindelse med 
opstart af akkord 

Jim L. 

Prislistekursus 
Nåede du ikke at få plads? 
I uge 40, 29/9-3/10, er der igen prisliste-
kursus på Metalskolen i Jørlunde. Kontakt 
os hvis du ønsker at deltage. 
 

 
 

Dødsfald 
Jan Dirk Russ 

Drejø Skovvej 11 
5700 Svendborg 

Død d. 25. december 2013, 60 år 

 
 

Dødsfald 
John Pagh Fricke 
Østervej 8, Harte 

6000 Kolding 
Død d. 11. februar 2014, 66 år 

 

Ære være deres minde 

Ændringerne i overenskomstens satser og 
tillæg trådte i kraft 1. marts så tjek din løn-
seddel og se om du har noget til gode.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du 
arbejder under, er du altid velkommen til at 
kontakte kredskontoret. Det skal i øvrigt frem-
gå af din ansættelsesaftale..
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Efteruddannelse
Vi har stadig ret til 2 ugers efteruddannelse om året. Og i dag 
er det blevet endnu lettere, både at se udbuddet af kurser 
på de enkelte skoler, og at tilmelde sig de enkelte kurser.
Eksemplet vi viser her, er fra SDE-Odense ś hjemmeside, 
men alle skolerne i vores område har noget lignende.
Andre steder det er nemt at fået overblik over mulighe-
derne for efteruddannelse er på VVV-branchens hjem-
meside: www.vvskurser.dk
Og på kursusportalen på BFÁ s hjemmeside:
www.bf-a.dk, hvor du kan oprette din egen profil.

Tilmelding og informationer 
om kurser på SDE :

Gå ind på skolens hjemmeside - SDE.DK (Syd-dansk 
Erhvervsskoles hjemmeside)

 
Apropos efteruddannelse

I Tekniq ś netop offentliggjorte arbejdskraftundersøgelse 
forventer 42 % af medlemsvirksomhederne at det bliver 
sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft de næste 2 
år. Og allerede i foråret 2014 har 7 % søgt forgæves.
Undersøgelsen viser også at branchen har svært ved at 
skaffe kompetente servicemontører med kompetencer 
indenfor:
  •  Energieffektivisering
  •  Varmeautomatik og styring
  •  Fjernvarm
  •  Ventilation
Det korte er at undersøgelsen fortæller alt om behovet 
for at komme i gang med efteruddannelse, også der 
hvor du arbejder!!

Klik på fanebladet : Kurser / efteruddannelse – Bygge 
og Anlæg : Klik på det ønskede kursus, hvor du kan se 
indhold, kursusperiode samt tilmelding :

Kontaktpersoner på SDE :
Faglærer Jan Jensen
Tlf. 63126621, mob. 21795284, mail : jaje@sde.dk

Kursussekretær Thilde Dyrehauge 
Tlf. 63126405, mail : thd@sde.dk 

Skolens kursusafdeling er tlf. 70109900.
Du kan også downloade skolens 
kursusapp:

Alternativ : Gå ind på hjemmesiden : 
www.efteruddannelse.dk 
Her findes alle typer kurser i hele landet.

Efteruddannelse 
Husk!! Vi har stadig ret til 2 ugers efteruddannelse 
om året. Og i dag er det blevet endnu lettere, både 
at se udbuddet af kurser på de enkelte skoler, og at 
tilmelde sig de enkelte kurser. 
Eksemplet vi viser her, er fra SDE-Odense´s hjem-
meside, men alle skolerne i vores område har noget 
lignende. 
Andre steder det er nemt at fået overblik over mu-
lighederne for efteruddannelse er på VVV-
branchens hjemmeside: www.vvskurser.dk 
Og på kursusportalen på BFA´s hjemmeside: 
www.bf-a.dk, hvor du kan oprette din egen profil. 

Tilmelding og informationer om kurser 
på SDE : 
Gå ind på skolens hjemmeside - SDE.DK (Syd-
dansk Erhvervsskoles hjemmeside) 

Klik på fanebladet : Kurser / efteruddannelse – 
Bygge og Anlæg : 
Klik på det ønskede kursus, hvor du kan se indhold, 
kursusperiode samt tilmelding : 
 
Kontaktpersoner på SDE : 
Faglærer Jan Jensen 
Tlf. 63126621, mob. 21795284, mail : jaje@sde.dk 

Kursussekretær Thilde Dyrehauge  
Tlf. 63126405, mail : thd@sde.dk  

Skolens kursusafdeling er tlf. 
70109900. 
Du kan også downloade skolens 
kursusapp : 
 
Alternativ : Gå ind på hjemmesiden : 
www.efteruddannelse.dk Her findes alle typer 
kurser i hele landet 

 
Apropos efteruddannelse 

I Tekniq´s netop offentliggjorte arbejdskraftundersø-
gelse forventer 42 % af medlemsvirksomhederne at 
det bliver sværere at rekruttere kvalificeret arbejds-
kraft de næste 2 år. Og allerede i foråret 2014 har 7 
% søgt forgæves. 
Undersøgelsen viser også at branchen har svært 
ved at skaffe kompetente servicemontører med 
kompetencer indenfor: 

 Energieffektivisering 
 Varmeautomatik og styring 
 Fjernvarm 
 Ventilation 

Det korte er at undersøgelsen fortæller alt om beho-
vet for at komme i gang med efteruddannelse, også 
der hvor du arbejder!! 

 

 
Dødsfald 

Karl Erland Mortensen 
Lydinge Møllevej 7, Ringe 
Død d. 27. maj 2014, 64 år 

Erland var i en periode aktiv i Skorstens-
fejernes Fagforening Sydjylland og Fyns 

Afdeling 
 

Ære være hans minde 

 

Dødsfald
Karl Erland Mortensen

Lydinge Møllevej 7, Ringe
Død d. 27. maj 2014, 64 år

Erland var i en periode aktiv i 
Skorstens-fejernes Fagforening Sydjylland 

og Fyns Afdeling

Æret være hans 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 

 

Efteruddannelse 
Husk!! Vi har stadig ret til 2 ugers efteruddannelse 
om året. Og i dag er det blevet endnu lettere, både 
at se udbuddet af kurser på de enkelte skoler, og at 
tilmelde sig de enkelte kurser. 
Eksemplet vi viser her, er fra SDE-Odense´s hjem-
meside, men alle skolerne i vores område har noget 
lignende. 
Andre steder det er nemt at fået overblik over mu-
lighederne for efteruddannelse er på VVV-
branchens hjemmeside: www.vvskurser.dk 
Og på kursusportalen på BFA´s hjemmeside: 
www.bf-a.dk, hvor du kan oprette din egen profil. 

Tilmelding og informationer om kurser 
på SDE : 
Gå ind på skolens hjemmeside - SDE.DK (Syd-
dansk Erhvervsskoles hjemmeside) 

Klik på fanebladet : Kurser / efteruddannelse – 
Bygge og Anlæg : 
Klik på det ønskede kursus, hvor du kan se indhold, 
kursusperiode samt tilmelding : 
 
Kontaktpersoner på SDE : 
Faglærer Jan Jensen 
Tlf. 63126621, mob. 21795284, mail : jaje@sde.dk 

Kursussekretær Thilde Dyrehauge  
Tlf. 63126405, mail : thd@sde.dk  

Skolens kursusafdeling er tlf. 
70109900. 
Du kan også downloade skolens 
kursusapp : 
 
Alternativ : Gå ind på hjemmesiden : 
www.efteruddannelse.dk Her findes alle typer 
kurser i hele landet 

 
Apropos efteruddannelse 

I Tekniq´s netop offentliggjorte arbejdskraftundersø-
gelse forventer 42 % af medlemsvirksomhederne at 
det bliver sværere at rekruttere kvalificeret arbejds-
kraft de næste 2 år. Og allerede i foråret 2014 har 7 
% søgt forgæves. 
Undersøgelsen viser også at branchen har svært 
ved at skaffe kompetente servicemontører med 
kompetencer indenfor: 

 Energieffektivisering 
 Varmeautomatik og styring 
 Fjernvarm 
 Ventilation 

Det korte er at undersøgelsen fortæller alt om beho-
vet for at komme i gang med efteruddannelse, også 
der hvor du arbejder!! 

 

 
Dødsfald 

Karl Erland Mortensen 
Lydinge Møllevej 7, Ringe 
Død d. 27. maj 2014, 64 år 

Erland var i en periode aktiv i Skorstens-
fejernes Fagforening Sydjylland og Fyns 

Afdeling 
 

Ære være hans minde 
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Akkordarbejde
Prisliste eller slump?

Uanset om du udfører vvs- eller blikkenslagerarbejde, 
har du ret til akkord!
Der er mange fordele ved at arbejde på akkord, også for 
din arbejdsgiver, så som:
 •  Du planlægger selv din dag.
 •  Du kan opnå en højere indtjening.
 •  Du arbejder på samme vilkår som dine kollegaer i  
      branchen.
 •  Øget fokus på spildtid og materiale indkøb.
 •  Arbejdsgiver betaler kun får udførte arbejde.
 •  Højere kvalitet af arbejdet, da veludført arbejde er     
      grundlaget for prislisten.

Hvad skal du sikre dig ved opstart af et akkord-forhold?
Akkordaftale skal fore-
lægge i forbindelse med 
opstart af et projekt. Her 
beskrives kort hvem, 
hvad og hvor arbejdet 
skal udføres. 
Samtidig gennemgås 
projektbeskrivelser og 
tegninger med arbejds-
giver og disse udleveres.
Evt. bilag til aftalen kan 

indeholde f.eks. særlige vilkår for udførsel, specielle kun-
deønsker eller beskrive en fast dagløns procent. Aftaler 
man en fast dagløn, er det vigtigt at præciserer hvad 
den indeholder.
Kopibog udleveres af arbejdsgiver. I den noteres alle 
krav og aftaler om ekstra betaling til akkorden, uanset 
om det drejer sig om timer eller beløb.
Kopisedler skal afleveres hver uge!
Hold styr på timeforbruget.
Skurbog fås hos os eller hentes i Excel-version på 
www.blikroer.dk

Du bliver tilbudt en slump akkord (fast pris)
Det kan være meget svært at gennemskue en fast pris, 
da man jo ofte kun har kort tid til det. 
Er du uerfaren eller er projektet kompliceret, kan det 
kun frarådes.
Grundlæggende er det samme fremgangsmåde som et 
almindeligt akkordforhold, dog er der et par punkter 
hvor du skal være særligt opmærksom.
Akkordaftalen skal forelægge uanset om der er tale om 
opmåling, slump eller timelønsaftale, da den sikrer dig 
arbejde indtil projektet er afsluttet. 

Der bør være en detaljeret beskrivelse af hvad prisen 
indeholder samt gennemgang af kalkulationen. Det er 
jo ikke sikkert at mester har husket alt!
Accepter aldrig en ”nøglefærdig” pris, hvor du ikke kan 
få betaling for gener du ikke selv er skyld i.
Du bør sikre dig at timelønnen ikke kan blive lavere end 
forudbetalingen. Meget gerne højere.
Få din opmåler til at lave opgørelsen på slumpakkorden. 
Kontakt altid din opmåler hvis du er i tvivl! Vi er altid 
parat til at møde og give en uforpligtende rådgivning.

Fortsat god sommer Mette 51533197
   Jim 51533157

PS: En oplagt mulighed for at få mere indsigt i akkord-
aftaler, kopisedler m.m., er at deltage på:

Prislistekursus
I uge 40, 29/9-3/10, er der igen prislistekursus på Metal-
skolen i Jørlunde. Kontakt os hvis du ønsker at deltage. 
Udgifter til kurset og løntab betales af Forbundet.

Hjælp!!
Hjælp os med at holde vores database opdateret.
Husk at meddele kredsen når du får nyt arbejde, nyt 
telefonnummer eller e-mailadresse.
For at vi kan yde den bedst mulige service, er det vigtigt 
at vores database hele tiden er opdateret.
Du kan evt. sende os en mail ændringer på: 
sydjylland-fyn@blikroer.dk

Mange tak  

Akkordarbejde 
Prisliste eller slump? 

Uanset om du udfører vvs- eller blikkenslagerarbej-
de, har du ret til akkord! 
Der er mange fordele ved at arbejde på akkord, 
også for din arbejdsgiver, så som: 

 Du planlægger selv din dag. 
 Du kan opnå en højere indtjening. 
 Du arbejder på samme vilkår som dine kol-

legaer i branchen. 
 Øget fokus på spildtid og materiale indkøb. 
 Arbejdsgiver betaler kun får udførte arbejde. 
 Højere kvalitet af arbejdet, da veludført ar-

bejde er grundlaget for prislisten. 
 
Hvad skal du sikre dig ved opstart af et akkord-
forhold? 

Akkordaftale skal fore-
lægge i forbindelse 
med opstart af et pro-
jekt. Her beskrives kort 
hvem, hvad og hvor 
arbejdet skal udføres.  
Samtidig gennemgås 
projektbeskrivelser og 
tegninger med ar-
bejdsgiver og disse 
udleveres. 
Evt. bilag til aftalen kan 

indeholde f.eks. særlige vilkår for udførsel, specielle 
kundeønsker eller beskrive en fast dagløns procent. 
Aftaler man en fast dagløn, er det vigtigt at præcise-
rer hvad den indeholder. 

Kopibog udleveres af arbejdsgiver. I den noteres alle 
krav og aftaler om ekstra betaling til akkorden, uan-
set om det drejer sig om timer eller beløb. 
Kopisedler skal afleveres hver uge! 

Hold styr på timeforbruget. 
Skurbog fås hos os eller hentes i Excel-version på 
www.blikroer.dk 
 
Du bliver tilbudt en slump akkord (fast pris) 
Det kan være meget svært at gennemskue en fast 
pris, da man jo ofte kun har kort tid til det.  
Er du uerfaren eller er projektet kompliceret, kan det 
kun frarådes. 

Grundlæggende er det samme fremgangsmåde som 
et almindeligt akkordforhold, dog er der et par punk-
ter hvor du skal være særligt opmærksom. 

Akkordaftalen skal forelægge uanset om der er tale 
om opmåling, slump eller timelønsaftale, da den 
sikrer dig arbejde indtil projektet er afsluttet.  

Der bør være en detaljeret beskrivelse af hvad pri-
sen indeholder samt gennemgang af kalkulationen. 
Det er jo ikke sikkert at mester har husket alt! 

Accepter aldrig en ”nøglefærdig” pris, hvor du ikke 
kan få betaling for gener du ikke selv er skyld i. 

Du bør sikre dig at timelønnen ikke kan blive lavere 
end forudbetalingen. Meget gerne højere. 

Få din opmåler til at lave opgørelsen på slumpak-
korden.  

Kontakt altid din opmåler hvis du er i tvivl! Vi er altid 
parat til at møde og give en uforpligtende rådgivning. 
 
Fortsat god sommer Mette 51533197 
 Jim 51533157 
 
PS: En oplagt mulighed for at få mere indsigt i ak-
kordaftaler, kopisedler m.m., er at deltage på: 

Prislistekursus 
I uge 40, 29/9-3/10, er der igen prislistekursus 
på Metalskolen i Jørlunde. Kontakt os hvis du 
ønsker at deltage. Udgifter til kurset og løntab 
betales af Forbundet. 

Hjælp!! 
Hjælp os med at holde vores database opdateret. 
Husk at meddele kredsen når du får nyt arbejde, nyt 
telefonnummer eller e-mailadresse. 
For at vi kan yde den bedst mulige service, er det 
vigtigt at vores database hele tiden er opdateret. 
Du kan evt. sende os en mail ændringer på: sydjyl-
land-fyn@blikroer.dk 

Mange tak  

Ny tillidsmand 

Martin Atke - Byens VVS & Blik Aps, Oden-
se pr. 07.03.2014 

Nye arbejdsmiljørepræsentanter 

Aleks Falkenberg – L&H Rørbyg, Fredericia 
pr. 03.02.2014  

Dennis Kristensen – Glenco A/S, Esbjerg 
pr. 04.03.2014 

Kenneth Pors – Byens VVS & Blik Aps, 
Odense pr. 07.03.2014 

Kredsen ønsker jer alle tillykke med valget 

 

Ny tillidsmand
Martin Atke 

Byens VVS & Blik Aps, Odense pr. 07.03.2014

Nye arbejdsmiljørepræsentanter
Aleks Falkenberg 

L&H Rørbyg, Fredericia pr. 03.02.2014 
Dennis Kristensen

Glenco A/S, Esbjerg pr. 04.03.2014
Kenneth Pors

Byens VVS & Blik Aps, Odense pr. 07.03.2014

     Kredsen ønsker jer alle tillykke med valget

Licitationer 
Vi bringer her et lille udpluk af byggepladser i vores kreds, som enten lige er star-
tet eller starter op i nær fremtid. Det viser os samtidig at der er fornuftigt gang i 
branchen og at vi går en lys fremtid i møde. 

Byggeprojekt Beliggenhed Postnr. Byggesum Firma - VVS Start-slut 
Korsløkkeparken 
(Kilometerhusene) 

V/ Nyborgvej, Odense 5000 440 mio. Hauge Gruppen 04/14  08/16 

CA Arena,  
Cykelbane 

V/Odense Stadion 5000 23 mio. GK Rør 01/14  07/14 

Kragsbjergparken 
Renovering 

Kragsbjergvej,  
Odense 

5000 Blikkenslagernes AS 02/14  12/14 

Ungdomsboliger Ryttergade 5000 20 mio. Blikkenslagernes AS 03/14  08/14 
HøjstrupLund 
Renovering 

Snorresvej 
Odense 

5200 Blikkenslagernes AS 11/13  02/15 

Grimmerhus 
Museum 

Kongebrovej  
Middelfart 

5500 60 mio. Bravida 02/14  05/15 

Lukket fængsel Søby Søgård 5792 Alpedalens VVS 12/13  10/14 
Skovhuse, bosted Nyborg 5800 50 mio. VVS Søberg 01/14  11/14 
Lilleskov, plejehjem Nyborg 5800 78 mio. GK Rør 11/14  09/14 
Kolding Sygehus, 
Flere pladser 

Skovvangen 6000 625 mio. Wicotek 
E. Skov Jørgensen 

04/13   2015 

Kolding HF og VUC Kolding Åpark 6000 60 mio. Bravida/Wicotek 01/14  11/14 
Vonsild Plejecenter Hjarupvej 6000 93 mio. L&H 09/13  03/15 
Psykiatisk Sygehus 
Fase 2 

Kr. Phillipsens Vej, 
Åbenrå 

6200 490 mio. Caverion 05/13  12/14 

Lergård Plejecenter Lergård 6200 85 mio. Ribe VVS Service 01/14  05/15 
Solvarme anlæg m. 
m. 

Søndermarksvej,  
Løgum Kloster 

6240 171 mio. F. W. Rørteknik 03/14  02/16 

Haliburton, domicil Esbjerg Havn 6700 100 mio. Bravida 04/14  06/15 
Maersk Oil, domicil Britaniavej 6700 150 mio. Star VVS 06/13  2015 
Hasselhøj, renove-
ring af boliger 

Holmbjerggårdsvej 7000 92 mio. Petrowski VVS 03/14  05/16 

Løget Høj, renove-
ring af boliger 

Løget Høj 7100 514 mio. VVS Søberg 
Th Jensen (blik) 

01/14  12/15 

Kirk Kapital V/ Lystbådehavnen 7100 100 mio. VVS Søberg 12/13  2015 

Billund Rådhus Jorden Rundt 7200 82 mio. ??? 09/13  04/15 

Sundparken, reno-
vering af boliger 

Hybenvej 8700 98 mio. P. Hermansen 02/14  02/16 

 
Bemærk! Der er stadigvæk mulighed for 
at holde en billig ferie i et af vore 2 som-
merhuse, da der i år er rigtig mange 
ledige uger. Se bagsiden!! 
 
Blik & Rørarbejderarbejderforbundet 
afholder ordinær kongres d. 13. – 16. no-
vember 2014 i Århus. Forslag til kon-
gressen skal være forbundet i hænde 
senest d. 14 juli. 

 

Ny tillidsmand 
Jesper Trier Arvad  -  Syddansk Erhvervs-
skole pr 22/11 2013 

Ny arbejdsmiljørepræsentanter 
Michael Bo Egesborg  -  Nordisk Klima pr. 
20/12-2013 

Kredsen ønsker tillykke med valget 
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Lønforhandlinger 2014
Efter hvad vi har fåret ind 
af tilbagemeldinger, (det 
er desværre ikke så man-
ge) ser det ud til at der 
har været lidt mere gang 
i lønforhandlingerne i år. 
Et forsigtigt skøn viser at den gennemsnitlige stigning 
ligger på ca. 3 kr. pr. time. Flere steder har man lavet 
3-årige aftaler, og er niveauet for hele perioden 8-9 kr. 
Hvis disse tal holder stik, tyder det på at vi sikrer realløn-
nen, men at der desværre ikke bliver halet ind på efter-
slæbet i forhold til resten af landet. Og det er ærgerligt, 
da beskæftigelsessituationen, på nær Sønderjylland, er 
meget gunstig.
Hvis i ikke har afsluttet lønforhandlingerne i jeres firma, 
er i meget velkomne til at kontakte kredsen for yderli-
gere oplysninger om de resultater vi har fået ind.
Mangler tilbagemeldinger
Som nævnt har vi kun fået få tilbagemeldinger om løn-
forhandlinger i kredsen, så vi vil meget gerne høre hvor-
ledes det er gået i dit firma, især hvis du har en positiv 
historie at fortælle.
 

Grundkurser for tillidsfolk
Hvis du ønsker at blive klogere, og samtidig have et par 
spændene uger med dine kollegaer fra hele landet. Så 
kunne vores G-kurser være et rigtigt godt tilbud til dig. 
Som du kan se er kurserne meget eftertragtede, så det 
gælder om at være hurtigt ude. Kurserne er åbne for alle 
ordinære medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet, 
og de holdes på Metalskolen i Jørlunde på Nordsjælland.
Fælles for alle kurser er:
• Bredt landsdækkende erfaringsudveksling og net 
 værk 
• Møder med forbundets daglige ledelse og kredsene 
• Personlig og faglig udvikling af deltagerne 
• Forståelse, respekt og accept af menneskets forskel 
 ligheder 
• Tilladt at ”dumme” sig, her koster det ikke noget at  
 lære

N.B.
Forbundet betaler ophold og rejseudgifter med billig-
ste offentlige transportmiddel. Arbejdstab, ferie- og SH-
betaling udbetales efter gældende regler.
G-1 afholdes den 1. september til 5. september 2014 
(uge 36) – venteliste.
G-2 afholdes den 29. september til 3. oktober 2014 (uge 
40) – venteliste.

G-1 afholdes den 26. januar til 30. januar 2015 (uge 5).
G-2 afholdes den 2. marts til den 6. marts 2015 (uge 10).
For tilmelding og yderligere information, henvendelse 
i kredsen.

Pas på hinanden
Som i måske allerede ved, står det ikke alt for godt til 
med sikkerheden, rundt på byggepladserne. VVS faget 
er desværre en af de brancher hver der sker flest ulyk-
ker pr. ansat. 
Pludselige løfte-/vrid skader er den mest almindelige 
skadetype inden for vores branche.
Langt de fleste af disse uheld kunne være undgået hvis 
man havde brugt de hjælpemidler som er på markedet.
Faldulykker har vi også rigtig mange af. Her er det ikke 
kun nedstyrtning der er problemet, men også fald på 
vandret niveau giver mange skader.
Sårskader ligger også højt på listen over ulykker i VVS 
branchen. Her er knækbladskniven en af de store syn-
dere. Ud af lommen med den, den er kun til at åbne 
papkasser med.
Mest udsatte
Det har vist sig at de nyeste i faget også er dem som 
oftest er involveret i en arbejdsulykke. Dvs. lærlinge og 
nyudlærte.
Derfor har man beslutte, markant at øge fokus på ar-
bejdsmiljø på de tekniske skoler. Bygge- og anlægsom-
rådet (BAR-BA) har ansat 2 konsulenter som de næst 2 
år skal hjælpe uddannelsesstederne med at gøre en 
forskel.
Godt arbejdsmiljø skal bygge på en grundlæggende vi-
den og opmærksomhed hos os alle. God arbejds-lyst.   
 Jim L.

Fortsat fald i ledigheden
For et år siden skrev jeg i bladet 
at kredsens arbejdsløshedskur-
ve er på vej ned, og det har da 
heldigvis også vist sig at holde 
stik, skønt kurven godt måtte 
være lidt mere stejl nedad.
I uge 24 2013 var der 102 fuld-
tidsledige i kredsen, og samme 

uge i 2014 var tallet 59, svarende til en ledighed på 4,1 
%, og et fald i ledigheden det sidste år på 58 %
Desværre er ledigheden lidt ulige fordelt med 8 % i Søn-
derjylland og knap 3 % i Trekantsområdet. Der er dog 
ingen tvivl om, at for hele kredsen er tendensen at det 
går den rigtige vej med beskæftigelsen.

A. D.

Lønforhandlinger 2014 
Efter hvad vi har fåret ind 
af tilbagemeldinger, (det er 
desværre ikke så mange) 
ser det ud til at der har 
været lidt mere gang i løn-
forhandlingerne i år. Et 
forsigtigt skøn viser at den gennemsnitlige stigning 
ligger på ca. 3 kr. pr. time. Flere steder har man 
lavet 3-årige aftaler, og er niveauet for hele perioden 
8-9 kr. Hvis disse tal holder stik, tyder det på at vi 
sikrer reallønnen, men at der desværre ikke bliver 
halet ind på efterslæbet i forhold til resten af landet. 
Og det er ærgerligt, da beskæftigelsessituationen, 
på nær Sønderjylland, er meget gunstig. 
Hvis i ikke har afsluttet lønforhandlingerne i jeres 
firma, er i meget velkomne til at kontakte kredsen for 
yderligere oplysninger om de resultater vi har fået 
ind. 
Mangler tilbagemeldinger 
Som nævnt har vi kun fået få tilbagemeldinger om 
lønforhandlinger i kredsen, så vi vil meget gerne 
høre hvorledes det er gået i dit firma, især hvis du 
har en positiv historie at fortælle. 
 

Grundkurser for tillidsfolk 
Hvis du ønsker at blive klogere, og samtidig have et 
par spændene uger med dine kollegaer fra hele 
landet. Så kunne vores G-kurser være et rigtigt godt 
tilbud til dig.  

Som du kan se er kurserne meget eftertragtede, så 
det gælder om at være hurtigt ude. Kurserne er åb-
ne for alle ordinære medlemmer af Blik- og Rørar-
bejderforbundet, og de holdes på Metalskolen i Jør-
lunde på Nordsjælland. 

Fælles for alle kurser er: 
 Bredt landsdækkende erfaringsudveksling og 

netværk  
 Møder med forbundets daglige ledelse og kred-

sene  
 Personlig og faglig udvikling af deltagerne  
 Forståelse, respekt og accept af menneskets 

forskelligheder  
 Tilladt at ”dumme” sig, her koster det ikke noget 

at lære 

N.B. 
Forbundet betaler ophold og rejseudgifter med billig-
ste offentlige transportmiddel. Arbejdstab, ferie- og 
SH-betaling udbetales efter gældende regler. 

G-1 afholdes den 1. september til 5. september 
2014 (uge 36) – venteliste. 
G-2 afholdes den 29. september til 3. oktober 2014 
(uge 40) – venteliste. 

G-1 afholdes den 26. januar til 30. januar 2015 (uge 
5). 
G-2 afholdes den 2. marts til den 6. marts 2015 (uge 
10). 
For tilmelding og yderligere information, henvendel-
se i kredsen. 

Pas på hinanden 
Som i måske allerede ved, står det ikke alt for godt 
til med sikkerheden, rundt på byggepladserne. VVS 
faget er desværre en af de brancher hver der sker 
flest ulykker pr. ansat.  
Pludselige løfte-/vrid skader er den mest almindelige 
skadetype inden for vores branche. 
Langt de fleste af disse uheld kunne være undgået 
hvis man havde brugt de hjælpemidler som er på 
markedet. 
Faldulykker har vi også rigtig mange af. Her er det 
ikke kun nedstyrtning der er problemet, men også 
fald på vandret niveau giver mange skader. 
Sårskader ligger også højt på listen over ulykker i 
VVS branchen. Her er knækbladskniven en af de 
store syndere. Ud af lommen med den, den er kun til 
at åbne papkasser med. 
Mest udsatte 
Det har vist sig at de nyeste i faget også er dem som 
oftest er involveret i en arbejdsulykke. Dvs. lærlinge 
og nyudlærte. 
Derfor har man beslutte, markant at øge fokus på 
arbejdsmiljø på de tekniske skoler. Bygge- og an-
lægsområdet (BAR-BA) har ansat 2 konsulenter 
som de næst 2 år skal hjælpe uddannelsesstederne 
med at gøre en forskel. 
Godt arbejdsmiljø skal bygge på en grundlæggende 
viden og opmærksomhed hos os alle. God arbejds-
lyst.    Jim L. 
 

Fortsat fald i ledigheden 
For et år siden skrev jeg i bladet 
at kredsens arbejdsløshedskurve 
er på vej ned, og det har da hel-
digvis også vist sig at holde stik, 
skønt kurven godt måtte være 
lidt mere stejl nedad. 
I uge 24 2013 var der 102 fuld-
tidsledige i kredsen, og samme 

uge i 2014 var tallet 59, svarende til en ledighed på 
4,1 %, og et fald i ledigheden det sidste år på 58 % 
Desværre er ledigheden lidt ulige fordelt med 8 % i 
Sønderjylland og knap 3 % i Trekantsområdet. Der 
er dog ingen tvivl om, at for hele kredsen er tenden-
sen at det går den rigtige vej med beskæftigelsen. 

A. D. 

Lønforhandlinger 2014 
Efter hvad vi har fåret ind 
af tilbagemeldinger, (det er 
desværre ikke så mange) 
ser det ud til at der har 
været lidt mere gang i løn-
forhandlingerne i år. Et 
forsigtigt skøn viser at den gennemsnitlige stigning 
ligger på ca. 3 kr. pr. time. Flere steder har man 
lavet 3-årige aftaler, og er niveauet for hele perioden 
8-9 kr. Hvis disse tal holder stik, tyder det på at vi 
sikrer reallønnen, men at der desværre ikke bliver 
halet ind på efterslæbet i forhold til resten af landet. 
Og det er ærgerligt, da beskæftigelsessituationen, 
på nær Sønderjylland, er meget gunstig. 
Hvis i ikke har afsluttet lønforhandlingerne i jeres 
firma, er i meget velkomne til at kontakte kredsen for 
yderligere oplysninger om de resultater vi har fået 
ind. 
Mangler tilbagemeldinger 
Som nævnt har vi kun fået få tilbagemeldinger om 
lønforhandlinger i kredsen, så vi vil meget gerne 
høre hvorledes det er gået i dit firma, især hvis du 
har en positiv historie at fortælle. 
 

Grundkurser for tillidsfolk 
Hvis du ønsker at blive klogere, og samtidig have et 
par spændene uger med dine kollegaer fra hele 
landet. Så kunne vores G-kurser være et rigtigt godt 
tilbud til dig.  

Som du kan se er kurserne meget eftertragtede, så 
det gælder om at være hurtigt ude. Kurserne er åb-
ne for alle ordinære medlemmer af Blik- og Rørar-
bejderforbundet, og de holdes på Metalskolen i Jør-
lunde på Nordsjælland. 

Fælles for alle kurser er: 
 Bredt landsdækkende erfaringsudveksling og 

netværk  
 Møder med forbundets daglige ledelse og kred-

sene  
 Personlig og faglig udvikling af deltagerne  
 Forståelse, respekt og accept af menneskets 

forskelligheder  
 Tilladt at ”dumme” sig, her koster det ikke noget 

at lære 

N.B. 
Forbundet betaler ophold og rejseudgifter med billig-
ste offentlige transportmiddel. Arbejdstab, ferie- og 
SH-betaling udbetales efter gældende regler. 

G-1 afholdes den 1. september til 5. september 
2014 (uge 36) – venteliste. 
G-2 afholdes den 29. september til 3. oktober 2014 
(uge 40) – venteliste. 

G-1 afholdes den 26. januar til 30. januar 2015 (uge 
5). 
G-2 afholdes den 2. marts til den 6. marts 2015 (uge 
10). 
For tilmelding og yderligere information, henvendel-
se i kredsen. 

Pas på hinanden 
Som i måske allerede ved, står det ikke alt for godt 
til med sikkerheden, rundt på byggepladserne. VVS 
faget er desværre en af de brancher hver der sker 
flest ulykker pr. ansat.  
Pludselige løfte-/vrid skader er den mest almindelige 
skadetype inden for vores branche. 
Langt de fleste af disse uheld kunne være undgået 
hvis man havde brugt de hjælpemidler som er på 
markedet. 
Faldulykker har vi også rigtig mange af. Her er det 
ikke kun nedstyrtning der er problemet, men også 
fald på vandret niveau giver mange skader. 
Sårskader ligger også højt på listen over ulykker i 
VVS branchen. Her er knækbladskniven en af de 
store syndere. Ud af lommen med den, den er kun til 
at åbne papkasser med. 
Mest udsatte 
Det har vist sig at de nyeste i faget også er dem som 
oftest er involveret i en arbejdsulykke. Dvs. lærlinge 
og nyudlærte. 
Derfor har man beslutte, markant at øge fokus på 
arbejdsmiljø på de tekniske skoler. Bygge- og an-
lægsområdet (BAR-BA) har ansat 2 konsulenter 
som de næst 2 år skal hjælpe uddannelsesstederne 
med at gøre en forskel. 
Godt arbejdsmiljø skal bygge på en grundlæggende 
viden og opmærksomhed hos os alle. God arbejds-
lyst.    Jim L. 
 

Fortsat fald i ledigheden 
For et år siden skrev jeg i bladet 
at kredsens arbejdsløshedskurve 
er på vej ned, og det har da hel-
digvis også vist sig at holde stik, 
skønt kurven godt måtte være 
lidt mere stejl nedad. 
I uge 24 2013 var der 102 fuld-
tidsledige i kredsen, og samme 

uge i 2014 var tallet 59, svarende til en ledighed på 
4,1 %, og et fald i ledigheden det sidste år på 58 % 
Desværre er ledigheden lidt ulige fordelt med 8 % i 
Sønderjylland og knap 3 % i Trekantsområdet. Der 
er dog ingen tvivl om, at for hele kredsen er tenden-
sen at det går den rigtige vej med beskæftigelsen. 

A. D. 
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Nyt fra afdelingerne

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

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
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: pjpehrson@bbsyd.dk

Så er det igen ved at være tid for vores årlige fiskekonkurrence. 
Tidspunktet er lørdag d. 27. september 2014 kl. 08.00 ved Rødekro 
Fiskesø, Østermarkvej 3 Rødekro. Her har vi foreningssøn r. 5 for os 
selv.
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. for medlemmer og børn og børnebørn fra 12 - 20 år. 
Børn op til 12 år kommer gratis 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 Nord-
bag grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl 
og vand kan naturligvis købes på stedet til meget 
rimelige priser.

Præmier: 
Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. 
De 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.

Konkurrenceregler:
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 vinder.

4. Fisk som skal i betragtning til 1-2-3 præmie, skal være kroget  
 foran gællerne.

5. Badning i søen betyder bortvisning.

Tilmelding nu:
Gerne nu så du ikke glemmer det! Tilmelding kan ske på kredskontoret, 
og vi skal have din tilmelding senest fredag d. 19. september. Betaling 
finder sted kontant ved fiskesøen.

Vores venner fra de fynske afdelinger er natur-
ligvis velkomne til at deltage 

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

Vel mødt 

–Aktivitetsudvalget Sydjylland

 
Da dette er sidste blad før ferien, vil vi allerede nu gerne re-
klamere for vores årlige fiskekonkurrence som er arrangeret 
af de sydjyske afdelinger. 
Tidspunktet er lørdag d. 28. september 2013 kl. 08.00 ved Rø-
dekro Fiskesø, Østermarkvej 3, Rødekro. Her har vi fore-
ningssø nr. 5 for os selv. 
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. for medlemmer og børn og børnebørn fra 12 - 
20 år. Børn op til 12 år kommer gratis 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 som 
sædvanlig grillpølser og brød ad libitum til 
middagen. Øl og vand kan købes på stedet til 
meget rimelige priser. 

Præmier:  
Der er præmier til de som fanger de 3 største 
fisk. De er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr. Vinderen af vores 
vandrepokal er den af vores medlemmer, som fanger den største 
fisk. 

Konkurrenceregler: 
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 vinder. 
4. Fisk som skal i betragtning til 1-2-3 præmie, skal være kro-

get foran gællerne. 
5. Badning i søen betyder bortvisning. 

Tilmelding nu: 
Du må meget gerne tilmelde dig allerede nu, så du ikke 
glemmer det. Vi skal have din tilmelding senest fredag d. 20. 
september. Betaling finder sted kontant ved fiskesøen. 

Vores venner fra de fynske afdelinger er 
naturligvis velkomne til at deltage☺ 
 
Hvis du har problemer med transport, så kon-
takt din afdeling eller kredsen. Hvis der er be-
hov, vil der blive forsøgt at arrangere fælles-
transport. 

Vel mødt – 
Aktivitetsudvalget Sydjylland 

 

Nyt fra Afdelingerne 

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

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

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

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

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

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

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

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

Esbjerg afdeling: 
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg 
Ø,  mandag  7.30‐9.00,  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 

 
 
Så er det igen ved at være tid for vores årlige fiskekon-
kurrence.  
Tidspunktet er lørdag d. 27. september 2014 kl. 08.00 
ved Rødekro Fiskesø, Østermarkvej 3 Rødekro. Her har 
vi foreningssøn r. 5 for os selv. 
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. for medlemmer og børn og børnebørn fra 12 - 
20 år. Børn op til 12 år kommer gratis 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 mid-
dagen. Øl og vand kan naturligvis købes på 
stedet til meget rimelige priser. 

Præmier:  
Der er præmier til de som fanger de 3 største 
fisk. De er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr.  
Vinderen af vores vandrepokal er den af vores medlemmer, som 
fanger den største fisk. 

Konkurrence regler: 
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 vinder. 
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 kreds-
kontoret, og vi skal have din tilmelding senest fredag d. 19. sep-
tember. Betaling finder sted kontant ved fiskesøen. 
Vores venner fra de fynske afdelinger er naturligvis velkomne til at 
deltage 

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

Vel mødt –  
Aktivitetsudvalget Sydjylland 

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 måneden kl. 
16.00 – 17.00 Priorensgade 12 A, 
Fåborg Tlf. 40 29 48 77 
Formand: Peter Kristiansen 
Tlf. privat: 21 76 67 17 
 

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

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

Horsens afdeling: 
Kontor: Robert Holmsvej 1, Horsens  
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: 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, 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 

 
 
Så er det igen ved at være tid for vores årlige fiskekon-
kurrence.  
Tidspunktet er lørdag d. 27. september 2014 kl. 08.00 
ved Rødekro Fiskesø, Østermarkvej 3 Rødekro. Her har 
vi foreningssøn r. 5 for os selv. 
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. for medlemmer og børn og børnebørn fra 12 - 
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Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for en pris af 
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dagen. Øl og vand kan naturligvis købes på 
stedet til meget rimelige priser. 
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3. For fisk med ens vægt, er det den korteste som vinder. 
4. Fisk som skal i betragtning til 1-2-3 præmie, skal være 
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Vores venner fra de fynske afdelinger er naturligvis velkomne til at 
deltage 

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

Vel mødt –  
Aktivitetsudvalget Sydjylland 

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 måneden kl. 
16.00 – 17.00 Priorensgade 12 A, 
Fåborg Tlf. 40 29 48 77 
Formand: Peter Kristiansen 
Tlf. privat: 21 76 67 17 
 

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

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

Horsens afdeling: 
Kontor: Robert Holmsvej 1, Horsens  
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: 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, 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 



9

Blik & Rør Odense afdeling indbyder alle 
der var medlem af ”den gamle” Kreds Fyn til:

Familiedag i
Løveparken
Givskud Zoo

Løveparkvej 3 Givskud • 7323 Give 

Søndag den 31. august 2014
Arrangementet er for medlemmer og deres hjemmeboende børn

Program:
Kl. 10.00  
Givskud Zoo åbner. 

Kl. 13.00  
Vi mødes ved grillen.
(Ved P4)

Kl. 18.00  
Givskud Zoo lukker.

Blik & Rør betaler indgangen og er vært ved pølser fra grillen. Du skal selv medbringe/købe drikkevarer m.v.

Tilmelding:
Ring til Kredskontoret tlf. 36 38 35 50 eller indsend denne tilmelding til Blik & Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ 
senest torsdag den 21. august 2014.

Når vi har modtaget din tilmelding vil du få tilsendt billetter til Givskud Zoo.

Efter tilmeldingsdatoen d. 21. 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 under 3 år: ……

Blik & Rør Odense afdeling indbyder alle der  
var medlem af ”den gamle” Kreds Fyn til: 

 

Familiedag i 
Løveparken 
Givskud Zoo 

 

Løveparkvej 3 Givskud • 7323 Give  
 

Søndag den 19. august 2012. 
 

     Arrangementet er for medlemmer og deres hjemmeboende børn 
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Blik & Rør Ungdom

Nye satser for lærlinge
Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale 
inden for specialerne VVS’er, VVS- og energispecialist, 
VVS og blikkenslager samt ventilationstekniker udgør 
pr. 1. marts 2014:
1. læreår pr. time:    60,60 kr.
2. læreår pr. time:   69,85 kr.
3. læreår pr. time:   88,05 kr.
4. læreår pr. time: 100,20 kr.

Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale 
inden for specialet rustfast indu-strimontør udgør:
1. læreår pr. time:    64,20 kr.
2. læreår pr. time:   72,80 kr.
3. læreår pr. time:   78,20 kr.
4. læreår pr. time:   90,45 kr.
Over 4. læreår pr. time: 110,75 kr.

Overtidsbetaling lærlinge
Når lærlinge over 18 år (lærlinge under 18 år må ikke 
arbejde over) udfører overarbejde er den minimale over-
tidstillæg:
Første og anden time:    36,75 kr.
Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde ef-
ter udkald uden for den daglige arbejds-tid, på fridage, 
lørdage-søndage og helligdage:     
     80,30 kr.
Opsparingskonto
Lærlingenes opsparingskonto stiger over 3 år med sam-
menlagt 1,0 procent. 
Pr. 1. marts 2014 er det således 1,4 procent af lønnen, 
som skal indsættes på den særlige opsparingskonto.
Pr. 1. marts 2015 stiger satsen til til 1,8 procent, og pr. 1. 
marts 2016 til 2,1 procent.

Tjek om du har fået den løn 
som du har krav på. Hvis du 
er i tvivl, er du velkommen til 
at kontakte kredskontoret.
Husk at din løn skal være re-
guleret med tilbagevirkende 
kraft fra 1. marts.

A. D

Formandsskifte
På generalforsamlingen i Horsens Afdeling d. 20. marts 
blev der valgt ny formand.
Bent V. Andersen valgte at sige stop efter mere end 20 år 
som formand i afdelingen, da han bliver folkepensionist 
til september.
Bent har i gennem årene lagt et stort stykke arbejde i 
Horsens Afdeling, men de fleste kender ham nok som 
opmåler i næsten 25 år fra 1986 til 2010. Først i den 
gamle Kreds 4, senere i Kreds Sydjylland og sidst i den 
nye kreds hvor han stoppede som konsulent i septem-
ber 2011.
Ny formand i Horsens Afdeling blev 
Christian V. Preisler, Christian er ansat 
som VVS ér i Heat-ON i Horsens.
Vi vil gerne sige Bent tak for det man-
geårige samarbejde, og byde velkom-
men til Christian som allerede har 
deltaget i flere af kredsen møder, og 
også repræsenterer Horsens Afdeling 
på kongressen i november.
  A. D

 

Et ægtepar fik sig lidt af et problem, da den korpulente frue 
en dag skulle på toilettet. Da hun skulle rejse sig fra toilettet 
fik vakummet hende til at sidde temmelig fast. 

Nu var gode råd dyre. Manden ringede til en blikkenslager, 
der lovede at komme hurtigst muligt. 

For ikke at blikkenslageren skulle føle sig pinligt berørt, pla-
cerede manden sin bowlerhat over konens missekat, da det 
ringede på døren. 

Da blikkenslageren var kommet ind på toilettet spurgte 
manden bekymret, om han kunne klare det der problem 
med konen. 

Ja snildt, din kone er ikke noget problem. Det er straks 
vanskeligere med ham der, sagde han og pegede på bow-
lerhatten. 

Formandsskifte 
På generalforsamlingen i Horsens Afdeling d. 
20. marts blev der valgt ny formand. 
Bent V. Andersen valgte at sige stop efter mere 
end 20 år som formand i afdelingen, da han 
bliver folkepensionist til september. 
Bent har i gennem årene lagt et stort stykke 
arbejde i Horsens Afdeling, men de fleste ken-
der ham nok som opmåler i næsten 25 år fra 
1986 til 2010. Først i den gamle Kreds 4, sene-
re i Kreds Sydjylland og sidst i 
den nye kreds hvor han stop-
pede som konsulent i septem-
ber 2011. 

Ny formand i Horsens Afdeling 
blev Christian V. Preisler, Chri-
stian er ansat som VVS ér i 
Heat-ON i Horsens. 

Vi vil gerne sige Bent tak for 
det mangeårige samarbejde, og byde velkom-
men til Christian som allerede har deltaget i 
flere af kredsen møder, og også repræsenterer 
Horsens Afdeling på kongressen i november. 

  A. D. 
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lente frue en dag skulle på toilettet. Da hun skulle 
rejse sig fra toilettet fik vakummet hende til at sidde 
temmelig fast.  
Nu var gode råd dyre. Manden ringede til en blik-
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Nye satser for lærlinge 
Mindstebetalingen for elever med uddannel-
sesaftale inden for specialerne VVS'er, VVS- 
og energispecialist, VVS og blikkenslager 
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Husk at din løn skal 
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Lærlingenes opsparingskonto stiger over 3 år 
med sammenlagt 1,0 procent.  
Pr. 1. marts 2014 er det således 1,4 procent af 
lønnen, som skal indsættes på den særlige 
opsparingskonto. 
Pr. 1. marts 2015 stiger satsen til til 1,8 procent, 
og pr. 1. marts 2016 til 2,1 procent. 

 
Tjek om du har fået 
den løn som du har 
krav på. Hvis du er i 
tvivl, er du velkommen 
til at kontakte kreds-
kontoret. 
Husk at din løn skal 
være reguleret med 
tilbagevirkende kraft 
fra 1. marts. 

A. D. 
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Formandsskifte 
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  A. D. 
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EUC Syd’s Vvs-Energispecialister 
Juni 

Fra venstre: 
Majed Al-Aad,   Broager VVS
Kaj Schmidt Jensen VVS Søberg
Kenneth Zimmerman Nielsen 
    Günther Bred

EUC-Vest april 2014

Fra venstre: 
Morten Rahbek Tøstesen  
    Møllers Vvs & Blik Aps
Klaus Ohlsen  Quitzau A/S
Dan Kunstmann Rasmussen 
    Patina Entreprise 
Muhammed M. El Jerbi E. Skov Jørgensen A/S
Richo Gammelgaard Nielsen 
    SAS Industri & Vvs Aps
Høgni R. Mortensen Carl W. Reis A/S
Jimmy Holt Wölck Carl Buch I/S
Rasmus Boysen  Belø A/S
Gökhan Canbaz  Carl W. Reis A/S
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Nyudærte svende 2014 
Nyuddannet på SDE Odense i foråret  

VVS – og Blikkenslagere:

Fra venstre:
Frederik F. Jensen Dibbern VVS
Kristian J. Kaastrup Stokkeby Smedeforretning
Bo H. Pedersen  VVS Gården
Tommy L. Jørgensen Andresens VVS
Rasmus F. Nielsen TH Jensen
Michael S. Hansen Fraugde VVS og Blik
Kasper W.D. Madsen Tullebølle VVS og Blik
Mathias G. Andersen Øens VVS 

Vvs ‘er og VVS og energispecialister:

Fra venstre:
Casper T. Hansen L & H Rørbyg
Bjørn Møller   Vantinge VVS 
Semir Bajrovic  Andresens VVS
Henrik T. Hansen  Birkholm VVS
Ryan K.T. Nielsen  Byens VVS
Ronnie H. Madsen AT. Møller 
Thomas B. Ovesen Pilgaard/Henriksen
Viet L. Dang  Krüger VVS
Martin K. Sørensen Otterup VVS

Der skal her fra kredsen lyde et stort tillykke til de ny-
bagte svende, og ros for de flotte opgaver. Vi ønsker 
jer alle god vind fremover.

Nyudærte svende 2014  
Nyuddannet på SDE Odense i foråret  

VVS – og Blikkenslagere: 

Fra venstre er det:  
Frederik F. Jensen Dibbern VVS 
Kristian J. Kaastrup Stokkeby Smedeforretning 
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Viet L. Dang  Krüger VVS 
Martin K. Sørensen Otterup VVS 
 
Der skal her fra kredsen lyde et stort tillykke 
til de nybagte svende, og ros for de flotte 
opgaver. Vi ønsker jer alle god vind frem-
over. 

EUC Syd’s Vvs-Energispecialister Juni 

 
Fra venstre er det:  
Majed Al-Aad,  Broager VVS 
Kaj Schmidt Jensen VVS Søberg 
Kenneth Zimmerman Nielsen Günther Bred 
 
 

EUC-Vest april 2014 

Fra venstre er det: 
Morten Rahbek Tøstesen  Møllers Vvs & Blik Aps 
Klaus Ohlsen  Quitzau A/S 
Dan Kunstmann Rasmussen Patina Entreprise  
Muhammed M. El Jerbi E. Skov Jørgensen A/S 
Richo Gammelgaard Nielsen SAS Industri & Vvs Aps 
Høgni R. Mortensen Carl W. Reis A/S 
Jimmy Holt Wölck Carl Buch I/S 
Rasmus Boysen Belø A/S 
Gökhan Canbaz Carl W. Reis 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 

Et godt tilbud
Der er stadig ledige uger

 i vores sommerhuse

Houstrup er ledig i følgende uger: 
Fredag til fredag: 35-38-41-48-49-50-51-52. I 2015 uger-
ne 1 - 10. Torsdag-søndag: uge 37. Søndag til torsdag 
uge 39-40

Bork Havn er ledig i følgende uger: 
Fredag til fredag: 36-37-38-39-40-41-42-43-46-48-49-
50-51-52. I 2015 ugerne 2 - 10. Mulighed for mellem-
dage, 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.

 
 Huset i Houstrup   Huset i Bork 

Nu starter udlejningen  
af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 til-
melde 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 afde-
linger som kunne tænke sig at være med, så kontakt 
Niels eller Jørgen på hhv. 51 53 31 55 / 31 53 31 51.
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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 
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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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