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Leder

Så fik vi valgt
Og i skrivende stund er man i gang med at finde ud, af hvem der skal være Stats-
minister. Men en ting ligger helt fast danskerne ønsker en ny retning for Danmark, 
hvor de gode tider kommer alle til gavn. Vælgerne har stemt på politikere, som vil 
styrke velfærden, stoppe uligheden, bekæmpe social dumping og investere i ud-
dannelse. Mit håb er desuden, at den kommende regering vil lægge op til en bred 
dialog om en række af de emmer, der er væsentlige for arbejdsmarkedets parter. 
Danmark skal bygges på dansk løn og danske arbejdsvilkår.

Vi skal bede vores politikere om at styrke indsatsen i Arbejdstilsynet, SKAT og poli-
tiet således, at vi igen kan få dem at se ude på byggepladserne!

Men der skal måske også tænkes på, at der skal tilknyttes sociale klausuler og kæ-
deansvar på alle offentlige byggerier således, at hoved-entreprenøren har ansva-
ret for at deres underentreprenører overholder overenskomsterne.

Blik og Rør har intet imod, at der kommer udenlandske kollegaer herop og arbej-
der, men det skal foregå efter overenskomsten og de danske regler.

Bekæmpelse af social dumping løses ikke ved at bekæmpe vores udenlandske kol-
legaer, men ved at bekæmpe de useriøse plattenslagere, som kynisk udnytter situ-
ationen til en hurtig indtjening til dem selv og derved skal de seriøse virksomhe-
der kæmpe mod unfair konkurrence. 

Det er også mit håb, at den kommende regering vil sætte fart på den grønne om-
stilling, energieffektiviseringer i vores bygninger kunne være en af vejene frem og 
her bidrager vi gerne med løsninger til dette. 

Vi håber også, at inden der åbnes op for at man kan hente arbejdskraft fra tredje 
lande, så vil vores politikere bruge al deres energi på at få vores ledige kollegaer 
opkvalificeret så de også kan blive en del af arbejdsstyrken. 

Vi håber også at vores politikere vil styrke indsatsen på uddannelsesområdet. Vi 
har brug for at mange flere unge vælger en erhvervsuddannelse, så vi kan holde 
hjulene i gang i Danmark   
 
Vi i Blik og Rør er fulde af forhåbninger, og ser frem til I politikere indfrier jeres man-
ge valgløfter.

Kære medlemmer 
Jeg vil ønske, jer og jeres familie en rigtig god og varm sommer 

Jørgen Jakobsen 
Kredsformand

GOD SOMMER!

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
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Nyt fra Kredsen

VVS-messen i Odense
VVS- messen i Odense er Skandinaviens største fag-
messe inden for vand, varme, sanitet, ventilation og 
indeklima.

Der var 9500 vvs’ere, der besøgte de 207 udstillere i 
Odense Kongres Center.

Blik & Rør havde en stand på messen, hvor vi var så 
heldige at få lov til at deltage. 

Der var utrolig mange mennesker forbi vores stand, 
bl.a. havde mange tekniske skoler fra nær og fjern ta-
get turen til Odense. 

Vi fik en god snak med de unge omkring mange ting, 
og en del benyttede muligheden for at blive medlem 
af Blik & Rør.

Der var også flere arbejdsgivere forbi vores stand, 
hvor vi var omkring vigtigheden af indtag af lærlinge, 
vores arbejdsmiljø og efteruddannelse.

En af arbejdsgiverne efterlyste en indmeldelsesblan-
ket på enten tysk eller engelsk, da han mente det var 
en god idé, at hans ansatte var organiserede, det måt-
te vi give ham ret i.

Fredag havde Middelfart/Fredericia, Esbjerg og Kol-
ding afdelingerne arrangeret en bustur der kørte til 
VVS-messen fra morgenstunden af, og kollegaerne 
derfra tog sig tid til også at ligge vejen forbi vores 
stand.

Vi havde mange positive og faglig snakke med mange 
af vores kollegaer i alle 3 dage, så alt i alt 3 spænden-
de, travle og sjove dage.

Erik Kofod
Faglig organisator
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Igen i år er der afholdt Danmarksmesterskab i VVS, 
hvor 4 lærlinge, en fra hver region, dystede i tre dage 
om at blive årets dygtigste VVS’er. 

Årets DM i SKILLS blev afholdt i Næstved Arena, hvor 
62 forskellige fag var repræsenteret, med i alt 320 
konkurrencedygtige unge mennesker.

Opgaven bestod af et hus med køkken og bad, hvor 
der skulle laves vand- og varmeinstallation, med bl.a. 
VVS, varmepumpe (luft til vand), radiator, gulvvarme 
og som noget helt nyt, skulle der laves varme ud til et 
vildmarksbad. En rigtig spændende opgave med 
masser af udfordringer, hvor der blev lagt stor vægt 
på overholdelse af mål, rørbuk og færdig finish.

For Kreds Sydjylland-Fyn deltog Jannik Bjørnskov Sø-
rensen fra Esbjerg, som er elev på Rybners og i lære 

ved John Josephsen ApS. Jannik var udtaget til DM i 
SKILLS, idet han blev Regionsmester tilbage i oktober 
måned 2018.

Jannik klarede sig rigtig flot til DM, konkurrenceni-
veauet var højt og derfor gav alle 4 lærlinge alt hvad 
de havde i sig. Sejren gik i år til Emil Wang, som er elev 
på TEC i København og lærling ved VVS & Taggruppen 
Entreprise ApS.

Stort tillykke til dem alle for de flotte resultater.

Carsten Espersen
Næstformand

DM i SKILLS 2019

Nyt fra Kredsen
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Nyt fra Kredsen

Ferieforeningen 2019/2020
Stadig ledige uger  
i sommerferien kr. 3.000 ,-

Forlænget weekend i efteråret  
- inkl. forbrug kun kr. 1.100 ,-

Alle ledige uger, weekender og mellem- 
dage udlejes efter ”først til mølle princippet”.

Gå ind på www.blikroer-sydjylland-fyn.dk 
Tryk på billedet af det sommerhus, du ønsker at leje.

Her kan du se alle ledige perioder og via den elektroniske ansøgningsblanket  
til højre i billedet, indsende dit ønske.

I Houstrup har vi blandt andet ledigt i ugerne 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
47, 48, 49, 50, 51, jul, nytår 2019 og vinterferien 2020.

I Bork har vi blandt andet ledigt i ugerne 26, 34, 35, 37 ,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, efterårsferien, jul 2019 og vinterferien 2020.

Skynd dig ind på hjemmesiden og se hele oversigten over de ledige perioder.

PRISER 2019/2020 (Inkl. forbrug)
Uge 7, uge 26-35 samt uge 42
(fre-fre) 3.000 kr.
Øvrige uger (fre-fre) 2.000 kr.
Weekend (tors-søn) 1.100 kr.
Mellemdage (søn-tors) 900 kr.

Med venlig hilsen
Mie – Ferieforeningen

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

Dødsfald
✞

Carsten Scheibelein
5250 Odense SV

69 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Henning Thuesen Stengaard Andersen
7000 Fredericia

64 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Erik Dines Hugger
5000 Odense C

88 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Flemming Skovdal
6000 Kolding

76 år
❈

Æret være hans minde

Den 5. april 2019 sov Erik Hugger, formand for Odense 
afdelings seniorklub, stille ind. Erik var en aktiv for-
mand for seniorklubben lige til det sidste. 

Erik blev indmeldt i Blik og Rør i 1951 og har haft di-
verse poster i Odense afdeling. 

Erik var en ildsjæl, især når det drejede sig om at finde 
sponsorater til seniorernes sommerudflugt. Han var i 
mange år tillidsmand og akkordholder i blikkensla-

Mindeord for Erik Hugger
gernes aktieselskab, nu Blitek, blandt andet under op-
førelsen af Vollsmose. 

Han sluttede sit arbejdsliv som vicevært ved det gam-
le kongreshus i Asylgade. Erik nåede at være medlem 
af Blik og Rør i 68 år. 

Æret være hans minde. 
På Odense afdelings vegne 

Formand Torben Nielsen

Ny Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Morten Petersen,  
valgt i Andresens VVS  

d. 8-3-2019

Ny Tillidsrepræsentant (TR)

Henrik Brixen Hansen,  
valgt i Hauge Installation AS  

d. 14-3-2019
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Invitation
Blik & Rør Odense afdeling  
er flyttet i sine nye lokaler  
på Kanalvej 154.

Det vil vi gerne markere med et  

ÅBENT HUS 
ARRANGEMENT  
hvor det vil glæde os at se alle medlemmer, svende,  
lærlinge, seniorer og alle vores gode samarbejdspartnere.

Arrangementet foregår på festpladsen på Kanalvej 154, 
torsdag den 8. august 2019, fra kl. 15.00 til 17.30

Vi inviterer til ”pølsesnak” og vådt til ganen, 
fremvisning af lokale, samt tale ved Blik & 

Rørs forbundsformand, Henrik W. Petersen.

Ta´ din kollega i hånden  
og kig forbi til et par hyggelige timer.

På afdelingens vegne
Torben Nielsen, Formand

Nyt fra afdelingerne
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KONTINGENTBETALING  

MED MOBILEPAY 

KAN OGSÅ LADE SIG GØRE.

Kreds Sydjylland-Fyns MobilePay nummer er 

27390 
Husk ved indbetaling at skrive ”kontingent” og  

medlems-nr eller cpr-nr i kommentarfeltet,  

så vi kan se hvem indbetaleren er.

Husk også at tillægge 75 øre til det beløb 

 du skal betale, det er det gebyr  

som MobilePay tager for transaktionen.

Afdelingskontorerne i Horsens, Aabenraa 
og Esbjerg har ferielukket i juli måned.

Ferielukning

Nyt fra afdelingerne Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Kanalvej 154, 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
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VVS og Energispecialist EUX
Jonas Stenkjær Kristensen, 
Egkris Smedie & VVS Frank Linde Kristensen
Mads Mathias Runge, Vestfyns VVS-Service A/S

VVS og Energispecialist
Emil Manley Svensson, 
VVS-Firmaet Max Enggaard A/S
Casper Duc Huynh, Caverion Danmark A/S
Christian Smedegaard Gytkjær, Møllemand VVS ApS
Anders Dybendal Holst, Særslev Blik og VVS Aps
Niels August Windeballe, Proline VVS ApS
Morten Høien Bondesen, J. Beese VVS og Blik A/S
Søren Theilade Eriksen, Caverion Danmark A/S
Nicolaj Kristensen, VVS Fyn ApS
Emil Lund Nissen, VVS Ekspressen ApS
Jan Hellbrandt, Dansk Installations Teknik A/S

VVS og Blikkenslager
Emil Pedersen, 
Blikkenslagerne ApS
Rafal Debicki Gudmundsson, 
Nordisk Klima A/S

VVS og Installationstekniker
Henrik Bertelsen, Rosenkjær VVS v/Jesper Nielsen
Jakob Lauge Prip, Syddansk Erhvervsskole
Jacob Vejhe Nielsen, Pilegaard-Henriksen A/S
Anders Munkholm Christiansen, 
Tørring VVS & Pejsecenter A/S
Abedel Nasser Khaled Ali, Syddansk Erhvervsskole
Henrik Helding Madsen,  Håstrup og Nab VVS A/S

Blik & Rør Ungdom

Nyudlærte SDE

Nyudlært Hansenberg

VVS og Energispecialist
Mads Kastbjerg Strandbygaard, Alpedalens vvs
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Så er det igen ved at være tid for  
vores årlige fiskekonkurrence. 

Tidspunktet er 

lørdag d. 7. september 2019 kl. 08.00 
ved Rødekro Fiskesø, Østermarksvej 3, Rødekro. 
Her har vi foreningssøen nr. 5 for os selv. 

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 Erik Kofod 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. Præmierne er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr.  

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:
Gerne nu, så du ikke glemmer det! Tilmelding kan ske på tlf 36383550 til kredskontoret, og vi 
skal have din tilmelding senest fredag d. 23. august. Betaling finder sted kontant ved fiskesøen.
Alle i hele kredsen er velkomne til at deltage

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

Vel mødt – Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn

FISKETUR
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Så er det igen ved at være tid for 
vores årlige fiskekonkurrence. 

Tidspunktet er 

lørdag d. 22. september 2018 kl. 08.00 
ved Rødekro Fiskesø, Østermarksvej 3, Rødekro. 
Her har vi foreningssøen nr. 5 for os selv. 

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 Jørgen Jakobsen 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. Præmierne er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr. 

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:
Gerne nu, så du ikke glemmer det! Tilmelding kan ske på kredskontoret, og vi skal have din 
tilmelding senest fredag d. 14. september. Betaling finder sted kontant ved fiskesøen.
Alle i hele kredsen er velkomne til at deltage

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

Vel mødt – Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn

FISKETUR
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Løveparkvej 3 Givskud • 7323 Give

Søndag den 25. august 2019

Arrangementet er for alle medlemmer og deres hjemmeboende børn

Program:
Kl. 10.00  Givskud Zoo åbner. 

Kl. 13.00  Vi mødes ved grillen (Ved P3).

Kl. 15.00 -16.00 Rør og spørg for børnene i teltet ved P3.

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:
Tilmeld dig pr. mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk eller ring til 

Kredskontoret tlf. 36383550, senest mandag den 1. august 2019, 
med oplysninger om:

Antal:  Voksne (max 2), børn over 12 år, børn 3-11 år, børn u. 3 år.

Ligeledes har vi brug for, at du på mailen påfører navn og 
adresse, da du efter tilmeldingsdatoen d. 1. august, pr. post,  

vil få tilsendt billetter til Givskud Zoo.

Familiedag i Løveparken 
Givskud Zoo

Familiedag i 
Løveparken  
Givskud Zoo 

Løveparkvej  3  Givskud  •  7323  Give  

 
Søndag den 28. august 2016 

 
  
Arrangementet  er  for  alle  medlemmer  og  deres  hjemmeboende  børn  
  

Program:  
  
Kl.  10.00      
Givskud  Zoo  åbner.    
  
Kl.  13.00      
Vi  mødes  ved  grillen.  
(Ved  P3)  
    
Kl.  14.30  
Rør  og  Spørg  for        
børnene  (Zonescenen)  
  
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:  
Tilmeld  dig  pr.  mail:  sydjylland-fyn@blikroer.dk  eller  ring  til  Kredskontoret  tlf.  
36383550,  senest  torsdag  den  18.  august  2016,  med  oplysninger  om:  
  
Antal:    Voksne  (max  2),  børn  over  12  år,  børn  3-11  år,  børn  u.  3  år.  
  
Ligeledes  har  vi  brug  for  at  du  på  mailen  påfører  navn  og  adresse,  da  du  efter  
tilmeldingsdatoen  d.  18.  august,  pr.  post,  vil  få  tilsendt  billetter  til  Givskud  Zoo.  

Familiedag i 
Løveparken  
Givskud Zoo 

Løveparkvej  3  Givskud  •  7323  Give  

 
Søndag den 28. august 2016 

 
  
Arrangementet  er  for  alle  medlemmer  og  deres  hjemmeboende  børn  
  

Program:  
  
Kl.  10.00      
Givskud  Zoo  åbner.    
  
Kl.  13.00      
Vi  mødes  ved  grillen.  
(Ved  P3)  
    
Kl.  14.30  
Rør  og  Spørg  for        
børnene  (Zonescenen)  
  
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:  
Tilmeld  dig  pr.  mail:  sydjylland-fyn@blikroer.dk  eller  ring  til  Kredskontoret  tlf.  
36383550,  senest  torsdag  den  18.  august  2016,  med  oplysninger  om:  
  
Antal:    Voksne  (max  2),  børn  over  12  år,  børn  3-11  år,  børn  u.  3  år.  
  
Ligeledes  har  vi  brug  for  at  du  på  mailen  påfører  navn  og  adresse,  da  du  efter  
tilmeldingsdatoen  d.  18.  august,  pr.  post,  vil  få  tilsendt  billetter  til  Givskud  Zoo.  



Vi mangler dit indlæg til bladet.  
Næste deadline er  

den 7. oktober 2019.

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 

Sydjylland 
Fredag den 16. august 2019 kl. 17.00

Aftenens program:
17.00  Vi mødes hos REAL ADVENTURE  

v/World of Adventure A/S
 Dons Landevej 83, 6000 Kolding

19.30 Grillen er klar med diverse grill retter
 ”Læskedrikke er sat på køl”
 Vi holder klubmøde
 Kammeratligt samvær.

21.30 Klubaftenen slutter.

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af mad og paintball, skal du til-
melde dig senest fredag den 2. august ved enten at 
SMS til 51 53 31 56 og skriv navn, syd og grill, eller ved 
at ringe ind på 36 38 35 50.

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

Fyn
Fredag den 23. august 2019 kl. 17.00

Aftenens program:
17.00 Vi mødes hos Odense Paintball
 Bladstrupvej 243, 5270 Odense N

19.30 Grillen er klar med diverse grill retter
 ”Læskedrikke er sat på køl”
 Vi holder klubmøde
 Kammeratligt samvær.

21.30 Klubaftenen slutter.

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af mad og paintball, skal du til-
melde dig senest fredag den 9. august ved enten at 
SMS til 51 53 31 56 og skriv navn, fyn og grill, eller ved 
at ringe ind på 36 38 35 50.

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

Paintball, grill & klubmøde  
i Blik & Rør Ungdom


