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Leder

“Mafiametoder” og “rockermetoder”  
– skru lige ned, tak!  
Der blev hentet forskellige mere eller mindre kloge udtryk op af hatten, da sagen 
om bagagemedarbejderne i Kastrup Lufthavn ramte overskrifterne. 

Den konservative Rasmus Jarlov fremførte eksempelvis meget hårde angreb – ikke 
blot på 3F Kastrup, bagagemedarbejderne og de direkte involverede, men også 
hele den danske fagbevægelse fik kritik på baggrund af sagen fra Kastrup Lufthavn.

Lad mig slå dette fast. Man skal naturligvis aldrig true nogen til at melde sig ind. 
Man skal fremføre de gode argumenter, og dem er der masser af. Man skal med 
andre ord “slå på” alle fordelene. 

Lad mig også slå noget andet fast: Alle os, der ikke var tilstede under samtalen 
mellem bagagemedarbejdere i Kastrup Lufthavn, kender ikke det fulde billede af 
sagen, og vi kommer nok heller ikke til det. Berlingske nægter fortsat at offentlig-
gøre den oprindelige fuldkomne uredigerede lydfil. Derfor vil jeg ikke skrive mere 
om den specifikke sag. 

Jeg vil i stedet sige til Rasmus Jarlov og andre, der angriber den danske fagbevæ-
gelse efter denne sag – skru lige ned for generaliseringerne, tak! Vi har tillidsfolk, 
der hver dag arbejder for, at vores medlemmers arbejdsvilkår skal gøres bedre, og 
de skal ikke sammenlignes med at være kriminelle!  

Når vi lander nogle okay arbejdsforhold, så er det, fordi vi står sammen og organi-
serer os i den fagforening, som har overenskomst på området – sådan er det i vores 
branche og i alle andre brancher. 

Vi havde ikke fået sjette ferieuge, pensionsopsparinger, fuld løn under sygdom 
osv., hvis vi ikke havde stået sammen. 

Så kære kollegaer. Bak op om jeres tillidsvalgte, og oplys jeres kollegaer om de 
mange fordele ved at være organiseret i den fagforening, der kæmper for jeres 
rettigheder. Kun sammen er vi stærke!

Til slut vil jeg ønske jer og jeres familie en rigtig god jul og et godt nytår. 

Jørgen Jakobsen 
Kredsformand

KREDS SYDJYLLAND-FYN 
 Kredskontor:

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider:
A-kasse:

Man. – tors. fra kl. 8.30 – 13.30
Faglig:

Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

eller efter aftale

Tlf. 36 38 35 50

E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Kredsformand:
Jørgen Jakobsen

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

Næstformand: 
Carsten Espersen

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

Faglig konsulent/opmåler: 
Thomas Eriksen

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

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen

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

Faglig Konsulent/A-kasse: 
Jim Lorentzen

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

Faglig organisator: 
Erik Kofod 

Tlf. 36 38 35 01 Mobil 51 53 31 54 
eko@blikroer.dk

Kontorassistent - A-kasse: 
Mie Haycock Mathiasen

Tlf. 36 38 35 58 
mhm@blikroer.dk

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

 Vi vil gerne fra Kredsen ønske alle medlemmer og deres familier en  
god jul og et indbringende nytår.
 Telefontider i Kredsen mellem jul og nytår, alle hverdage fra 8.00-12.00.
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Nyt fra Kredsen

Spørg din lærling om medlemskab – for sammen er vi stærkere 
En stærk fagforening kræver en høj organiseringspro-
cent. Det halter desværre på lærlingeområdet. 

I Kreds Sydjylland-Fyn er cirka 70 procent af lærlinge-
ne organiseret, hvilket er tæt på landsgennemsnittet. 
At hver tredje læring står udenfor fællesskabet i Blik & 
Rør er langt fra godt nok, og derfor vil jeg opfordre jer 
svende til at hjælpe Blik & Rør.

”Det er ikke et tabu at spørge sin lærling, om han/
hun er organiseret – det er et tabu at lade være!”
De unge mennesker vil gerne fællesskaberne, men de 
ved måske ikke, hvad en fagforening er, og det er 
langt fra sikkert, at deres forældre fortæller dem, at de 
skal melde sig ind.

Kreds Sydjylland-Fyn og hele Blik- og Rørarbejderfor-
bundet gør dagligt en indsats for at organisere vores 
lærlinge. Vi tager rundt på de tekniske skoler og hol-
der oplæg, deltager ved censurering af lærlingenes 
prøver, laver sociale arrangementer, netværksopbyg-
ning mv. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor er det 
vigtigt, at vi alle tager del i det fælles ansvar for at op-
lyse om, hvad det vil sige at være medlem af en fagfor-
ening, og hvad det betyder at have en overenskomst.

”Lærlinge er et sikkert værn mod udenlandsk 
arbejdskraft og socialdumping – men kun hvis de er 
organiseret!”
Lærlingene er med til at sikre fremtiden med den nød-
vendige og kvalificerede arbejdskraft. Men skal vi stå 
stærkt og beskytte os mod social dumping, kræver 
det at vores lærlinge er organiserede. 

Kredsen kører mange sager, hvor lærlinge bliver snydt 
i løn, pension, tillæg mv. Der ses et stigende antal af 
ophævelser af uddannelsesaftaler. Og der er et øget 
pres, som kan medføre dårligt psykisk arbejdsmiljø og 
arbejdsulykker. Og vores lærlinge er dårligt stillet, hvis 
de ikke er organiseret, for hvem skal så køre deres sag?

”Vi står stærk, fordi vi står sammen – det har 
arbejdsgiver nemlig respekt for!”
Når en læring står udenfor fællesskabet i en fagfor-
ening, så er det skidt for dem selv, for vores fag og vo-
res branche – og en svækkelse af vores organisation. 

Vi står kun stærkt, hvis vi står sammen og er organise-
ret. Uden medlemmer vil arbejdsgiverne ikke for-
handle overenskomst, og uden overenskomst har vi 
ingen rettigheder.

Det er derfor vigtigt, at alle lærlinge bliver organise-
ret, imens de er lærlinge, og inden de bliver svend!

Er din lærling organiseret? Ta´ ansvar nu!

Carsten Espersen
Næstformand 
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Efter- og videreuddannelse er et vigtigt redskab for at 
sikre vores fremtid i en branche, som er i konstant ud-
vikling. Nye arbejdsopgaver kommer til og produkter 
fornyes og effektiviseres. Der kræves certifikater til 
nogle bestemte arbejdsopgaver, og det kan være 
godt at få finpudset nuværende kompetencer. 

Vi opfordrer dig til at gøre brug af din ret til uddannelse 
igennem din overenskomst, så du hele tiden kan blive 
bedre til dit job. Det er den bedste vej til en bedre løn 
og større arbejdsglæde. Uddannelse kan også hjælpe 
dig videre, hvis du mister dit job eller vil skifte spor.

Få overblik over kurserne 
Tilbuddene er heldigvis mange, når det gælder efter-
uddannelse. På amukurs.dk kan du se alle de udbudte 
kurser – både de mere almene kurser og de branche-
relaterede kurser. Er du ledig, vil du også kunne finde 
kurser, der er på positivlisten for 6-ugers jobrettet ud-
dannelse.

På amukurs.dk kan du få din egen profil, så du kan se, 
hvilke kurser du har gennemført. Oplysningerne hen-
tes automatisk fra landets skoler. Du logger på med 
NemID.

Et godt råd til dig, der skal vælge kursus er, at du skal 
fokusere både på dine egne efteruddannelsesønsker 
– og det som virksomheden vinder ved, at du efterud-
danner dig – det er den hurtigere vej til et ja hos din 
arbejdsgiver.

Det står i overenskomsten 
Medarbejdere på f.eks. VVS-overenskomsten har ret til 
efter- og videreuddannelse på i alt 2 uger pr. kalender-
år med fuld løn, når de har minimum 32 ugers be-
skæftigelse i virksomheden. 

Er du i tvivl om dine rettigheder til efter- og videreud-
dannelse, så læs mere i din overenskomst eller kon-
takt kredsen på tlf. 36383550.

Carsten Espersen
Næstformand

Gør brug af din ret til uddannelse og bliv klar til fremtiden 

Nyt fra Kredsen
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Lej et dejligt sommerhus til en god pris!

SÆSON 2019/2020
Kredsens sommerhuse udlejes i resten af sæsonen 
2019/2020 efter ”først til mølle”-princippet. 

Juleaften i sommerhus?
Begge feriehuse er ledige over julen. Fra den 22.-
26. december 2019 koster det f.eks. kun kr. 900,- 
inkl. forbrug, at leje et af husene. 

*Vinterferien i uge 7 er også stadig ledig i begge 
huse. 

Se ledige uger: 
Bork Havn: 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7* – 8 

Houstrup: 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7* – 8

Ansøg på blikroer-sydjylland-fyn.dk
Her finder du også billeder og information om vores huse.

LODTRÆKNING SÆSON 2020/21
Ansøgning til sæson 2020/21 sker via blikroer-sydjylland-fyn.dk senest den 26. januar 2020. 
Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første “lodtrækningsrunde”.

Der er lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden den 24. februar 2020 til 28. februar 2021, og I 
vil få besked pr. e-mail så hurtigt som muligt efter den 3. februar 2020.

Ledige perioder udlejes derefter efter ”først til mølle”-princippet.

Nye priser for sæson 2020/21:
 • Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.) samt uge 42 (fre-fre) .  .  .   3.200 kr. (pris pr. uge)
 • Øvrige uger (fre-fre)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.200 kr. (pris pr. uge)
 • Weekend (tors-søn) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1.200 kr.
 • Mellemdage (søn-tors) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1.000 kr.

Weekend/mellemdage kan kun lejes, 
hvis huset ikke er lejet ud hele ugen. 
Priserne er inkl. elforbrug.

Ferieforeningen ønsker jer alle en 
rigtig glædelig jul.

Med venlig hilsen
Mie Mathiasen – Ferieforeningen

Tlf. 36 38 35 58
E-mail: mhm@blikroer.dk
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Nyt fra Kredsen

6 mand høj fra Vejle udgør det første nye netværk i 
Kreds Sydjylland-Fyn. Under parolen ”Rygrad – Relati-
on – Resultater” vil Blik og Rør prøve at bygge netværk 
i alle kredsens afdelinger. Det sker for at styrke det 
faglige arbejde lokalt. 

De seks medlemmer var alle blevet overtalt af faglig 
organisator Erik Kofod til at mødes for første gang til 
to-dages workshop for at sætte fokus på deres egne, 
kollegernes og arbejdspladsens udfordringer i daglig-
dagen. 

Arbejdspres og ”gule” fagforeninger
De havde fået lektier for. Hjemmefra skulle de svare på 
forskellige spørgsmål, f.eks. hvad er de største udfor-
dringer for dig og de andre svende i de kommende år?  

De løb svarene igennem sammen og diskuterede bl.a. 
arbejdspres, arbejdsmiljø og ingeniører, der ikke har styr 
på byggeriet.  De snakkede også fordele og udfordrin-
ger ved at være organiseret i en ”rigtig fagforening”. For-
delene er f.eks., at man bliver bakket op i dagligdagen af 
ens fagforening, mens konkurrencen fra de ”gule” fag-
foreninger blev nævnt som en af udfordringerne. 

Nyt netværk for medlemmer – og flere netværk er på vej 

Deltagerne i det nye netværk mødtes for første gang til 
en workshop. De har fået t-shirts, hvor der står ”Rygrad 
– Relation – Resultater” på ryggen – og de t-shirts må de 
meget gerne gå med på arbejde. 

Deltagerne har nu en plan 
Efter den effektive opvarmning udarbejdede delta-
gerne hver især en plan for, hvad de ville gå hjem og 
arbejde videre med på arbejdspladsen. Og der var 
mange rigtig gode bud – se eksempler her: 
 • Deltage mere i fagforeningsarbejde 
 •  Få valgt en arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand 
 • Få lavet lokalaftaler
 • Kursusplanlægning i virksomheden 

På alles plan stod der, at de ville hjem og overbevise 
kolleger, som ikke er medlem – om at melde sig ind.  
I den sidste time af workshoppen kunne deltagerne 
stille spørgsmål til kredsformand i Kreds Sydjyl-
land-Fyn. Det blev til mange gode spørgsmål og input 
til formanden. Flere, som han ville hjem og arbejde 
videre med.

Meget nemmere at ringe til hinanden 
Næste netværk starter op den 12. og 13. december 
2019 i Vejle. Du kan kontakte Erik Kofod på tlf. 5153 
3154, hvis du er interesseret. Senere vil Erik også star-
te netværk op andre steder i kredsen. 

Netværket er for både tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter, men det er også for dem, der er 
nye i det faglige arbejde. 

– Jeg vil blande holdene, så der er nogen, som er er-
farne tillidsfolk og måske også nogen, som aldrig har 
set en lokalaftale før, fortæller Erik Kofod. 

– Nu har de her seks deltagere fået hinandens kontak-
toplysninger, og det tror jeg, at de vil gøre brug af. Det 
er altid nemmere at ringe til nogen, man kender, hvis 
man lige kommer i tanke om noget, mens man står på 
stilladset f.eks. for at spørge om smudstillæg. 

– Mit indtryk var, at de her medlemmer gik ud af dø-
ren med en helt anden gejst, end da de kom, og det er 
jo det, som det handler om. 
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Dødsfald
✞

Brian Jensen
5250 Odense SV

48 år 
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Knud Arne Schmidt Pedersen 
5240 Odense NØ 

83 år
❈

Æret være hans minde

Nye Tillidsrepræsentanter (TR)

Bent Thistrup,  
DanVVS ApS 

Thomas Hübner,  
GK Danmark VVS Odense

Brian Schmidt Andersen,  
Bravida Lindved Ventilation  

Nyt fra Kredsen

Vær sikker på at få dine penge
Vi oplever desværre rigtig tit, at man har aftalt en ak-
kord på et byggeri – uden at have dokumentation for 
det. Det er et kæmpe problem, hvis du ikke får dine 
penge, og vi derfor skal køre en fagretlig sag. Så husk 
at få en underskrevet akkordaftaleseddel hver gang, I 
skal på akkord. 

Husk også at holde øje med din uge-/ dagsseddel. Vi 
oplever tit, at lønsedler ikke stemmer overens med de 
uge-/ dagssedler, som I har udfyldt og sendt ind til 
virksomheden. Måske opstår fejlene, fordi virksomhe-
dens system ikke kan håndtere de oplysninger, I sen-
der ind, men det er ikke godt nok – systemet skal ret-
tes til, så I f.eks. kan skrive smuds på. 

Flere gode råd: 
1.  Tjek løbende din lønseddel, og gem den i fem år. 

Lønsedlen er den eneste dokumentation, du har, 
hvis der skulle opstå problemer med f.eks. at få ud-
betalt løn for overarbejde, feriepenge og pension. 

2.  Husk også at gemme din lønseddel, hvis du mod-
tager den elektronisk. Hvis du får dine lønsedler på 
en firmamail, så send dem videre til din private 
mail, så du stadig har dem, når du stopper i firmaet. 

3.  Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mang-
ler. Kontakt straks den lønansvarlige på din ar-
bejdsplads, hvis du opdager fejl på din lønseddel. 

4.  Sørg også for at have en kopi enten på papir eller 
elektronisk af dine uge-/ dagssedler. Ligesom løn-
sedlerne skal du sørge for at opbevare uge-/ dags-
sedlerne, så du også har adgang til dem, selvom du 
stopper i firmaet. 

5.  Hvis du har spørgsmål, så kontakt din tillidsrepræ-
sentant eller kredskontoret. 



8 www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Jul i afdelingerne

Odense Afdeling
Odense Afdeling indbyder alle medlemmer – både 
svende og lærlinge – til JUL I FAGFORENINGEN tors-
dag den 12. december 2019 fra kl. 15.00 til 17.30. 

Vi mødes i vores lokaler på Kanalvej 154 Y, 5000  
Odense C til julehygge og en faglig snak.

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med til-
hørende øl og vand. Du får en flaske rødvin med hjem 
til juleanden.

HUSK at tage din kollega med!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Vejle Afdeling
Vejle Afdeling vil gerne ønske alle medlemmer og de-
res familier en god jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Morten Gydesen

Kolding Afdeling 
Kolding Afdeling inviterer alle pensionister og efter-
lønnere til julekaffe onsdag den 4. december 2019 fra 
kl. 15.00. 

Mød op i afdelingens lokale på Vonsildvej 67, 6000 
Kolding (Malernes Fagforening) til en hyggelig efter-
middag i selskab med gode kollegaer.

Afdelingen er vært med lidt godt til halsen, og i sam-
me forbindelse kan årets julegave afhentes.

Tilmeld dig ved Bent Ole på tlf. 71959639 senest den 
29. november 2019. 

Vel mødt!
Hilsen Bestyrelsen 

Syd/ Vest Fyn Afdeling
Vi vil gerne fra Syd/ Vest Fyn Afdeling benytte 
lejlighed en til at ønske alle medlemmer og deres 
fami lier en glædelig jul, samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Sønderborg Afdeling
Sønderborg Afdeling vil gerne ønske alle medlemmer 
og deres familier en god jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Jacob P. Nielsen 

Svendborg Afdeling
Gode kollega
Du indbydes hermed til JULEHYGGE torsdag den 12. 
december 2019 fra kl. 16.30 til 18.00 i vores lokaler, Ve-
stergade 120, 5700 Svendborg. Mød op og få en hyg-
gelig snak med dine kollegaer.

Under JULEHYGGEN er afdelingen vært med et par 
sandwich, øl og vand. Og du får en flaske rødvin med 
hjem til juleanden.

Vi ses torsdag den 12. december 2019. 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Jul i afdelingerne

Fredericia/Middelfart Afdeling
Julefrokosten for Fredericia/Middelfart Afdelings pen-
sionister og efterlønnere afholdes fredag den 29. no-
vember 2019 kl. 13.00 på Holms i Middelfart. 

Tilmelding til Erik på tlf. 51533154 gerne på sms  
senest den 22. november 2019.

Vi ønsker dig og din familie en rigtig god jul og godt 
nytår.

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig god jul og 
godt nytår.

På bestyrelsens vegne 
Erik Kofod

Horsens Afdeling
Horsens Afdeling inviterer til julehygge for pensioni-
ster og efterlønnere fredag den 6. december 2019 kl. 
9.30.

Mød op i afdelingens lokale på Robert Holms Vej 1, 
Horsens til nogle timers hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Esbjerg Afdeling
Esbjerg Afdeling indbyder alle medlemmer – både 
svende og lærlinge – til JUL I FAGFORENINGEN tors-
dag den 12. december 2019 fra kl. 15.00 til 17.30.

Vi mødes i vores lokaler Fredensgade 1, 6705 Esbjerg 
Ø til julehygge og en faglig snak.

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med til-
hørende øl og vand, og du får en flaske rødvin med 
hjem til juleanden.

HUSK at tage din kollega med!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Aabenraa/ Haderslev Afdeling
Julekomsammen for pensionister/efterlønnere i 
Aabenraa/ Haderslev Afdeling fredag den 13. decem-
ber 2019 kl. 12.30.

Afdelingen indbyder alle pensionister og efterlønnere 
til en snak over en lækker julefrokost med lidt drikke-
varer til. Afholdes på Restaurant Hotel Royal Aaben-
raa.

Tilmelding til Børge på mobil nr. 23 86 70 48 – send 
evt. sms.

Glædelig jul og godt nytår.
På bestyrelsens vegne

Børge Schlaikjer, Aktivitetsudvalgsmedlem 
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Blik og Rør Esbjerg Afdeling fejrede 125-års jubilæum 
den 16. august 2019. Derfor skriver Blik og Rør Esbjerg 
Afdeling denne tak for opmærksomheden: 

Det var en rigtig god dag, hvor en del medlemmer 
slog et smut forbi, og det vil bestyrelsen sige jer man-
ge tak for. Det er dejligt at se, at der kom så mange - 
især når man hele tid skal høre, at den danske fagbe-
vægelse er en ”død sild”. Det beviste I som mellemmer 
af Esbjerg Afdeling, at den ikke er. 

Vi modtog en del pengegaver fra andre afdelinger i 
fagbevægelsen og andre forbund. Pengene har vi 
valgt at donere i form af gaver til Børneafdelingen på 
Sydvestjysk Sygehus. Det var en rigtig stor fornøjelse 
at aflevere gaver, der bliver så vel modtaget.

125-års jubilæum i Esbjerg – tak til medlemmerne

Nyt fra afdelingerne
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Blik & Rør Ungdom

Nyudlærte svende fra EUC Syd 

Nyudlærte svende fra Hansenberg

Jimmy Christian Johannsen, Caverion Nordborg
Martin Grambo Krongaard, Fredslund VVS Felsted
Mike Lauridsen Clausen, Johann Andresen Uge / Stukkæk
Dennis Hansen, Bred VVS Kruså
Rasmus Bau Lorenzen, Math. Hendes Aabenraa
Mads Rene Espersen*, Bred VVS Kruså 
Martin Gaardsted Asmussen*, Jürgensen VVS Tønder
*Er desværre ikke med på billedet

Mikkel Rohde, Slagtergades Installationsforretning A/S
Roan Gaba Lorenzen, Kliplev VVS A/S
Brian Navntoft Seirup, Lyhne VVS
Morgan Reinert Falck, Lindpro A/S
Svend Erik Duus, VVS Søberg A/S

Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
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: bliknielsen@gmail.com

Syd/vest Fyns afdeling:
Formand:  
Danni Steen Øfjord-Andersen
Tlf. privat: 22 96 96 18

Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30. 
Formand: Kim Lindholm Jørgensen 
Tlf. privat: 40 45 74 79
E-mail: kimljbat@gmail.com

Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Bjørn Granhøj Toftdal
Tlf. privat: 20 84 46 43
E-mail: B.G.T.76@hotmail.com

Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens 
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00-16.00 
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com

Vejle afdeling:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 42 44 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk 

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

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Mette Jørgensen
Tlf. privat: 51 53 31 97
E-mail: mej@blikroer.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 91 53 31 51 
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com 

Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P. Hanssens Gade 21, st. 
6200 Aabenraa. (hos 3F) 
Kontortid: ulige uger onsdage 8.30-10.00 
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com 

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



Vi mangler dit indlæg til bladet.  
Næste deadline er  

den 7. februar 2020 

Overblik udgives 3 gange årligt af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Ansv.h. Jørgen Jakobsen

Kreds Sydjylland-Fyn 59005 Blik-Rør Fyn

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

 

B 
 

 
Kreds  
Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

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

B L I K 

R Ø R 

 

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

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

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

 

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

Forbundets grundkurser 
 

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

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

 

Houstrup Bork Havn 

 

B 

 
 
 
Kreds Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

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

B L I K 

R Ø R 

PAINTBALL - GRIL  
KLUBMØDE 

Hos Blik & RørUngdom - Fyn 
Fredag den 29. august 2014 kl. 18.00 
Aftenens program: 
18.00 Vi mødes hos Blommenslyst 

Paintball. Korsbjerg 30, 5491 
Blommenslyst 

 
20.30 Grillen er klar med diverse grill 

retter 
 Og ”læskedrikke er sat på køl” 
 Vi holder klubmøde 
 Kammeratligt samvær. 
22.00 Klubaftenen slutter. 
Tilmelding: 
Af hensyn til bestilling af mad og Paintball skal 
du tilmelde dig senest onsdag den 20. august, 
ved enten at sende en SMS til 51 53 31 55 og  
 

 
skriv dit navn og mrk. Grill, eller ringe ind på 36 
38 35 50. 

Snyd ikke dig selv for denne festlige aften i selskab 
med dine lærekammerater. 

PS: skulle der være lærlinge fra andre af kredsens 
afdelinger som kunne tænke sig at være med, så 
kontakt Niels eller Jørgen på hhv. 51 53 31 55 / 31 
53 31 51. 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores 

sommerhuse 
Houstrup er ledig i følgende uger:  

Fredag til fredag: 
34-35-37-38-39-
40-41-44-45-48-
49-50-51-52. I 
2015 ugerne 1 - 
10.  

Bork Havn er 
ledig i følgen-
de uger:  
Fredag til fre-
dag: 36-37-38-
39-40-41-42-43-

46-48-49-50-51-52. I 2015 ugerne 2 - 10. Mu-
lighed for mellemdage, søn.-tors. i ugerne 44-
45.  
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, 
så ring til Mie Mathiasen man. – tors. fra 
09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send 
en mail på mhm@blikroer.dk. 
 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. 
Næste deadline er d. 14. 
november 2014. 

Blik & RørUngdom 

Flyttedag 
Som nævnt i sidste kredsblad, besluttede vi på repræsen-
tantskabsmødet i foråret, at arbejde hen imod at samle vores 
aktiviteter på ét kredskontor. 

Siden er tingene gået rigtigt hurtigt, og når du læser dette 
blad, så er vi flyttet fra kontoret i Kolding, og ind på vores nye 
kontor i Middelfart. Nyt kontor skal tages med nogle forbe-
hold, da der skal laves lidt ombygning/renovering før det pas-
ser til vores behov.  

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og 
derfor kører Odensekontoret videre som hidtil, så vi hele ti-
den kan yde den bedst mulige service for jer. Først i midten 
af januar 2015 forventer vi at flytte fra kontoret i Odense. 
Skulle der mod forventning opstå lidt ventetid ved henvendel-
se til os, må vi bede om jeres forståelse. 

Til gengæld tror vi på, når vi først får det hele op at køre, at vi 
kan yde en endnu bedre medlemsservice for medlemmerne. Vi 
tror også at beslutningen om et fælles kontor kan styrke vores øko-
nomi, og dermed være med til at holde vores kontingent i ro. Frem-
tiden vil vise om vi har ret. 

Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på 
forbundsplan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrike-
re og malere, således at man kan øge samarbejdet på en lang 
række områder, og hermed sikre den bedst mulige medlemsservice 
for færrest kroner. 

På den netop overståede kongres, som du kan læse mere om an-
det steds i bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal 
bestå som et selvstændigt forbund. Men det vil kræve at vi hele 
tiden er under udvikling, og forstår at udnytte de nye teknologier til 
gavn for medlemmerne. Jeg mener, med de beslutninger vi har 
truffet i kredsen, at vi på rette vej og står godt rustet til fremtiden. 

Farvel og tak 
Som I kan læse andet steds i bladet, er denne leder den sidste jeg 
skriver i vores blad, ligesom dette er det sidste blad med mig som 
ansvarshavende. Det har været en lang rejse, siden jeg havde an-
svaret for det første nummer af Blikfang som udkom i 1984 i Kreds 
5 som det hed dengang. Det var før der var noget der hed compu-

ter og stavekontrol, og det hele blev skrevet på 
maskine med korrekturbånd, noget mere lang-
sommeligt end i dag, og som i kan se på det 
indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne 
overskrifterne i hånden. 
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev 
oplyst i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistik-
ken i bladet viste en gennemsnitlig timeløn på 
61,55 kr. pr. t. Så måske er kontingentet i dag 
ikke så høj som vi tror. 

Jeg vil gerne bruge de sidste linier her til at 
sige tak for, at jeg har fået lov at arbejde som tillidsmand i Blik & 
Rør i så mange år. Det har været en lang tur hvor meget er ændret. 
Behovet for at sikre jer de bedste løn og arbejdsforhold har dog 
altid været der, og er der stadig. Vi oplever hele tiden medlemmer 
som ikke får de ydelser som de har krav på. 

Anker Danielsen 

 

KREDS  
SYDJYLLAND-FYN 

 
Kredskontor: 

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider: 
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00 

Fredag fra  kl. 08.00 – 13.00 

Tlf. 36 38 35 50 
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk 

 
Formand: 

Niels Braaby 
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 

nib@blikroer.dk 
 

Næstformand: 
Jørgen Jakobsen 

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

 
Faglig konsulent/A-kasse: 

Steen Hansen 
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 

sth@blikroer.dk 
 

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen 

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

 
Faglig Konsulent/opmåler: 

Jim Lorentzen 
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57 

jil@blikroer.dk 
 

Kontorassistent - A-kasse: 
Mie Haycock Mathiasen 

Tlf. 36 38 35 58 
 

Kontorassistent - bogholderi: 
Helle Terkelsen 
Tlf. 36 38 35 59 

Vi mangler dit indlæg 
til bladet.
Næste deadline er 
d. 22. juni 2015.

Et godt tilbud
Der er stadig ledige uger i vores sommerhuse

       Houstrup er ledig i følgende uger: 
       UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32- 
       33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52
       MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18- 
       19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51
       WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):
       10-12-16-39-40-43-45-46-48-49-50-51

       UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 
       
       Bork Havner ledig i følgende uger: 
       UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-23- 
       25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45- 
       46-47-48-49-50-51-52
       MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15- 
       16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45- 
       46-47-48-49-50-51-52
       WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-20- 
       21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52
 
       UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8

Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie 
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på mhm@blikroer.dk.

   B 
                   Kreds Sydjylland-Fyn    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 
 
 

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

 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores som m erhuse 

 
Houstrup er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32-
33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18-
19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):10-12-16-39-40-
43-45-46-48-49-50-51 

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

 
 

Bork Havn er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-
23-25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15-
16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-
20-21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52 

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

 
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie  
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på 
mhm@blikroer.dk. 
 

 
 

 
 

 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. Næste deadline er d. 
26. juni 2015. 

   B 
                   Kreds Sydjylland-Fyn    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 
 
 

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

 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores som m erhuse 

 
Houstrup er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32-
33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18-
19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):10-12-16-39-40-
43-45-46-48-49-50-51 

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

 
 

Bork Havn er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-
23-25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15-
16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-
20-21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52 

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

 
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie  
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på 
mhm@blikroer.dk. 
 

 
 

 
 

 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. Næste deadline er d. 
26. juni 2015. 

Flyttedag 
Som nævnt i sidste kredsblad, besluttede vi på repræsen-
tantskabsmødet i foråret, at arbejde hen imod at samle vores 
aktiviteter på ét kredskontor. 

Siden er tingene gået rigtigt hurtigt, og når du læser dette 
blad, så er vi flyttet fra kontoret i Kolding, og ind på vores nye 
kontor i Middelfart. Nyt kontor skal tages med nogle forbe-
hold, da der skal laves lidt ombygning/renovering før det pas-
ser til vores behov.  

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og 
derfor kører Odensekontoret videre som hidtil, så vi hele ti-
den kan yde den bedst mulige service for jer. Først i midten 
af januar 2015 forventer vi at flytte fra kontoret i Odense. 
Skulle der mod forventning opstå lidt ventetid ved henvendel-
se til os, må vi bede om jeres forståelse. 

Til gengæld tror vi på, når vi først får det hele op at køre, at vi 
kan yde en endnu bedre medlemsservice for medlemmerne. Vi 
tror også at beslutningen om et fælles kontor kan styrke vores øko-
nomi, og dermed være med til at holde vores kontingent i ro. Frem-
tiden vil vise om vi har ret. 

Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på 
forbundsplan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrike-
re og malere, således at man kan øge samarbejdet på en lang 
række områder, og hermed sikre den bedst mulige medlemsservice 
for færrest kroner. 

På den netop overståede kongres, som du kan læse mere om an-
det steds i bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal 
bestå som et selvstændigt forbund. Men det vil kræve at vi hele 
tiden er under udvikling, og forstår at udnytte de nye teknologier til 
gavn for medlemmerne. Jeg mener, med de beslutninger vi har 
truffet i kredsen, at vi på rette vej og står godt rustet til fremtiden. 

Farvel og tak 
Som I kan læse andet steds i bladet, er denne leder den sidste jeg 
skriver i vores blad, ligesom dette er det sidste blad med mig som 
ansvarshavende. Det har været en lang rejse, siden jeg havde an-
svaret for det første nummer af Blikfang som udkom i 1984 i Kreds 
5 som det hed dengang. Det var før der var noget der hed compu-

ter og stavekontrol, og det hele blev skrevet på 
maskine med korrekturbånd, noget mere lang-
sommeligt end i dag, og som i kan se på det 
indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne 
overskrifterne i hånden. 
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev 
oplyst i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistik-
ken i bladet viste en gennemsnitlig timeløn på 
61,55 kr. pr. t. Så måske er kontingentet i dag 
ikke så høj som vi tror. 

Jeg vil gerne bruge de sidste linier her til at 
sige tak for, at jeg har fået lov at arbejde som tillidsmand i Blik & 
Rør i så mange år. Det har været en lang tur hvor meget er ændret. 
Behovet for at sikre jer de bedste løn og arbejdsforhold har dog 
altid været der, og er der stadig. Vi oplever hele tiden medlemmer 
som ikke får de ydelser som de har krav på. 

Anker Danielsen 

 

KREDS  
SYDJYLLAND-FYN 

 
Kredskontor: 

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider: 
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00 

Fredag fra  kl. 08.00 – 13.00 

Tlf. 36 38 35 50 
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk 

 
Formand: 

Niels Braaby 
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 

nib@blikroer.dk 
 

Næstformand: 
Jørgen Jakobsen 

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

 
Faglig konsulent/A-kasse: 

Steen Hansen 
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 

sth@blikroer.dk 
 

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen 

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

 
Faglig Konsulent/opmåler: 

Jim Lorentzen 
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57 

jil@blikroer.dk 
 

Kontorassistent - A-kasse: 
Mie Haycock Mathiasen 

Tlf. 36 38 35 58 
 

Kontorassistent - bogholderi: 
Helle Terkelsen 
Tlf. 36 38 35 59 

Blik & Rør Ungdoms

Julefrokost med “knald” i
Fredag den 6. december 2019 kl. 16.30. 

Vi mødes ved Blik & Rørs lokaler på 
Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C.

Vi tager ud i byen og spiser. 
Bestyrelsen har arrangeret det store julebord og sørget for, 
at ganen ikke indtørrer.

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

Gå ikke glip af en sjov og underholdende aften 
til Blik & Rør Ungdoms årlige JULEFROKOST.

Tilmelding:
Senest mandag den 25. november 2019

Ring til Kredsen på tlf. 36 38 35 50 
eller SMS til Carsten på tlf.: 51 53 31 56
(skriv dit navn + julefrokost)

På bestyrelsens vegne
Michael Juul Vindelev

Formand


