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side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!

Deadline: 1. marts 2012

Kredskontoret i 
Roskilde

Grønnegade 14
4000 Roskilde
Tlf. 46 34 00 97
Fax. 46 34 00 98
Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man. - ons. 8.oo - 16.oo
Torsdag 8.oo - 17.oo
Fredag 8.oo - 12.oo

Medarbejdere i Grønnegade 
Valgte:
Ole Wiil-Andersen
Kredsformand
Mobil: 51 53 31 82
Email: owa@blikroer.dk

Mogens Pedersen
Faglig konsulent
Mobil: 51 53 31 83
Email: mop@blikroer.dk

Johnny D. Andersen
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 84
Email: jda@blikroer.dk

Rene H. Larsen
Faglig konsulent
Mobil: 51 53 31 85
Email: rhl@blikroer.dk

Ansatte:
Lene Hansen 
Kontoret
Email: leh@blikroer.dk

Opmåler:
Johnny D. Andersen
Træffes på kontoret
torsdag kl. 16.oo - 17.oo

Ansvarshavende redaktør: 
Ole Wiil-Andersen
Mobil: 51 53 31 82  
Email: owa@blikroer.dk

Filialkontoret på 
Bornholm

Fabriksvej 1 
3700 Rønne 
Tlf. 51 53 31 81
Fax. 56 95 61 71
Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man. - ons. 15.oo - 16.oo
Torsdag 14.oo - 17.oo
Ring for aftale af tid

Medarbejdere på Fabriksvej  
Valgte:
Gert Mortensen 
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 81
Email: gem@blikroer.dk

Filialkontoret i 
Næstved

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf. 55 73 51 60
Fax. 55 77 01 28
Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man. - ons. 8.oo - 16.oo
Torsdag 8.oo - 17.oo
Fredag 8.oo - 12.oo

Medarbejdere på Ådrupvej 
Valgte:
Jens Rasmussen 
Næstformand/kredskasserer
Mobil: 51 53 31 86
jer@blikroer.dk

Jon F. Mejlstrup
Organisator/ Faglig konsulent
Mobil: 51 53 31 87
jfm@blikroer.dk

Ansatte:
Gitte Larsen
A-kasse sagsbehandler 
Email: brs@blikroer.dk

NYT NAVN TIL KREDSBLADET!
Efter afstemmning i Kredsbestyrelsen mellem mange gode forslag blev det nye 

navn til kredsbladet (igen)

Sjælland-Bornholm. 
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lederen
Sjælland-Bornholm  side 3

Så fik vi endelig en ny regering. 
En regering som rigtig mange danske lønmodtagere har 
ventet i 10 lange år på og endelig er der lys for enden af 
tunellen ! Eller er der nu også det?
Man skulle jo tro, hvis man blot har fulgt en smule med i medi-
erne gennem de første 3 måneder under den nye regering, 
at det eneste den har at bidrage med, er løftebrud på løfte-
brud og intern splid, men er det nu også hele sandheden?
Er virkeligheden ikke, at de tre arbejderpartier ikke fik flertal, 
men er dybt afhængige af de Radikale, som mindst er ligeså 
blå, som de er røde og netop derfor kunne det ikke lade sig 
gøre at fastholde efterlønnen i dens nuværende form. Dét er 
ikke løftebrud men sandheden om 90 mandater. S og SF gik 
netop til valg med en række løfter som selvfølgelig krævede 
90 mandater at få gennemført og det skete som bekendt 
ikke.
Netop derfor er det vigtigt at fokusere på hvad regeringen 
rent faktisk er lykkes at komme igennem med allerede nu.
 
Den forrykte nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år 
er foreløbigt udsat til 2013 - den forhadte starthjælp afskaffes 
- ledige får nu igen mulighed for at deltage på AMU kurser – 
stop for udsigtsløs aktivering og stop for misbrug af 
virksomhedspraktik – stop for de såkaldte ”Gentofte-skat-
telettelser” il de rigeste – kickstart af økonomien og beskæf-

tigelsen ved fremrykning af 
allerede planlagte offentlige 
investeringer til stor glæde for 
lønmodtagerne og sidst, men 
ikke mindst har den nye rege-
ring offentlig erkendt, at der 
finder et voldsomt misbrug sted 
med udenlandske virksomheders voldtægt af det danske 
samfund og af den danske model.

Derfor er der afsat 65 mill. allerede næste år til en massiv 
indsats for at få stoppet alle de useriøse udenlandske virk-
somheder som ikke blot snyder den danske statskasse men 
også holder masser af danske lønmodtagere udenfor det 
danske arbejdsmarked.
Så alt i alt kan det godt være vores nye regering måske ikke 
helt har kunnet indfri alle de forventninger mange med rette 
havde, men at kalde det for løftebrud kan jeg ikke gen-
kende. 
Lad os nu få givet regeringen tid, så skal endnu flere resul-
tater nok komme.

Med disse ord vil jeg ønske alle vores medlemmer og deres 
familier en rigtig 
                                    God Jul og et Godt Nytår   
 Ole Wiil 

Statens takster for kørsel: 

fra 0-20.000 km pr. år  3,67 kr. pr. km. 
over 20.000 km. pr. år  2,00 kr. pr. km.

Befordringsfradrag:
0-24 km. pr. dag ingen fradrag 
25-100 km. pr. dag  2,00 kr. pr. km. 
over 100 km. pr. dag  1,00 kr. pr. km  

Soduko vinder: 

John Pettersson 
Lindetoften 51
2630 Taastrup 

Gavekort tilsendes 

Anmeldte arbejdspladser:
AK Teknik         Kobbelvænget Brønshøj            VVS - Blik.
Beco  Ragnagade KBH. Butik/Lejlighed.   
Beco  Datavej Birkerød  Lejligheder.
Beco  Hvidovrevej   Erhverv/Lejlighed. 
Brøndum  Nyboder KBH  Nye boliger. 
Brøndum  Teknikerbyen Virum Erhverv renov. 
Brøndum  Siliusvej Frederikssund  Erhverv. 
Brøndum  Ishøj Stationscenter  Erhverv/Boliger.
Brøndum  P-hus Ørestaden  Erhverv.
Erik Rasmussen Eftf.  Sygehus Slagelse Blik.
Erik Rasmussen Eftf.  Borups Alle KBH.  Blik.  
Fredensborg VVS  Regimentsvej Farum  Nye boliger. 
Fredensborg VVS  Julis Vallentinsvej KBH  Renov. lejligheder/bolierrum.
Fredensborg VVS   Herlved Sygehus  Jordledninger. 
Fredensborg VVS  Espergærde  Varmecentral.  
H. P. Christensen  Bülovsvej KBH  Skole.  
H. P. Christensen  Bispegade Næstved  Renov. Ældreboliger. 
Hovedstadens Byg.  Tolbogade KBH  Facade. 
Hovedstadens Byg.  Holsteinsgade KBH  Tagrenovering.
Hovedstadens Byg.  Dannerhuset KBH  Tagrenovering.  
Hovedstadens Byg.  Bülovsvej KBH  Tagrenovering. 
Ib Andersen  Stamholmen Avedøre  Erhverv.
John Jensen Magrethehjemmet Rosk.  Plejehjem.
John Jensen Bio Bank KBH Erhverv. 
John Jensen  Rødtjørnevej Dragør  Renov. Lejligheder. 
K.E.M.  Pallesvej KBH. S Renov. 
Næstved VVS  Bispegade Nyk. F.  Skole. 
Poul Sejr Nielsen  Humlebækvej Fredensborg Skole.
Poul Christensen  Rørvangsvej Holbæk  Ældreboliger.
Sanoterm  Kajakvej Kastrup Erhverv.
Sanoterm Vadstrupvej Bagsværd  Renov. Lejligheder.
Sanoterm  Oktobervej Søborg  Døvecenter 
Sanoterm  Byageren Nærum  Sprinkler   
SJ VVS Teknik ApS Rektorparken 1 Valby Renov. bad/køkken
Sørens Blik  Søndr. Boulevard Maribo Tagrenovering. 
Sylvest VVS  Vitus Berings Alle KBH.  Boliger. 
Toft Kobber T & F.  Gøgevej Jyllinge  Tagrenovering.  
Toft Kobber T & F.  Orla Leehmansvej KBH.  Tagrenovering.
Uggerly Sofievej Rungsted  Boliger 
Unicon Silvan Helsingør  Erhverv
YIT   Havnevej Holbæk  Retsbygning  
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A-kasse nyt
Brug den digitale BFA Selvbetjenings a-kasse når du er blevet 
arbejdsløs og melder dig ledig og skal udfylde en ledighed-
serklæring, hvis du ansøger om feriedagpenge eller udfylder 
dagpengekort. Du skal bare have netadgang og pinkode.  
Vi henter løn- og skatteoplysninger fra eIndkomstregisteret. 
Kontakt A-kassen i Roskilde, Næstved eller på Bornholm, hvis 
du har spørgsmål.

Hvis du som efterlønsmodtager er på halvårserklæring, bliver 
du på udbetalingstidspunktet gjort opmærksom på hvornår, 
du skal indsende halvårserklæring digitalt.  Du kan ikke få 
efterløn før der er afleveret halvårserklæring, og den er god-
kendt. Hvis du som efterlønsmodtager ikke er på halvårser-
klæring, skal du aflevere efterlønskort digitalt.

Pinkode
For at benytte BFA selvbetjening skal du være medlem, og 
du skal have en pinkode. Pinkoden vil blive fremsendt med 
posten inden for 2-3 arbejdsdage. Hvis din adgang bliver luk-
ket pga. tre fejlslagne forsøg, skal du bestille en ny pinkode.. 

Ydelseskort (dagpenge og efterløn)
Du kan taste dit ydelseskort fra næstsidste søndag i måneden 
. Vi kører dagpenge tirsdag og torsdag, så beløbet er på din 
konto næstfølgende fredag/tirsdag. For at være sikker på, 
at du får penge til tiden, skal dit kort være tastet senest tirs-
dag el. torsdag kl. 22.00.

Udbetalingsperioder 
I venstre side af BF-a´s hjemmeside kan du se mere om pe-
rioderne. 
Du kan altid se dine indsendte dagpengekort m.m. på ind-
sendte blanketter. Efter du har indsendt ydelseskortet, kan 
du ændre i det indsendte inden for 1 time. 

Ferie
Husk altid at give jobcenter besked om ferieafholdelse sen-
est 14 dage før feriens start, såfremt du er ledig. Hvis du øn-
sker at få udbetalt feriedagpenge inden ferien, er det nor-
malt en betingelse, at ansøgningen er modtaget i kassen 
senest en måned før ferien. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til BFA så kontakt dit afdelingskontor i 
Roskilde, Næstved eller på Bornholm. Opdager du fejl / kon-
staterer du mangler eller uhensigtsmæssigheder, bedes du 
give os besked. 

Tilbagetrækningsreform
Du skal være opmærksom på, at tilbagetrækningsreformen 
først træder i kraft, når den er blevet vedtaget i Folketinget. 
• Forhøjelserne af efterløns- og folkepensionsalderen, 
der blev besluttet med Velfærdsaftalen i 2006, bliver frem-
rykket med fem år. Efterlønsalderen hæves med et halvt år 
om året fra 2014 til 2017. Efterlønsalderen bliver 62 år i 2017. 
Folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 
2019 til 2022. Folkepensionsalderen bliver 67 år i 2022. Fra 
og med 2027 vil folkepensionsalderen være som aftalt i 
Velfærdsaftalen. 
• En treårig efterlønsmodel med højere efterlønssats, 
og hvor efterlønnen i højere grad kommer til at afhænge af 
ens pensionsformue. 
• En seniorførtidspension for nedslidte.
• Levetidsindekseringen af efterløns- og folkepensions-
alderen i Velfærdsaftalen opretholdes.

En treårig efterlønsordning 
Der bliver indført en treårig efterlønsordning med højere eft-
erlønssats, og hvor efterlønnen i højere grad kommer til at 
afhænge af ens pensionsformue:
• Efterlønsperioden forkortes gradvist ved at hæve 
efterlønsalderen gradvist. Det sker fra 2018 og frem til 2023, 
hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og få efterløn i tre 
år. 
• Efterlønssatsen fastsættes til den maksimale dag-
pengesats i hele efterlønsperioden. Det kommer til at gæl-
de, når efterlønsperioden er tre år. I dag er satsen lavere 
for personer, der går på efterløn, inden de fylder 62 år, og 
dermed inden de opfylder 2-årsreglen. 
• Der indføres samme modregningsniveau for pen-
sionsformuer for alle efterlønsmodtagere uanset, hvornår 
man går på efterløn. 
Modregningen i efterlønnen for pensionsformuer bliver forhø-
jet fra 60 til 80 procent af beregningsgrundlaget. 
• Fortsat mulighed for at optjene en skattefri præmie 
ved arbejde i op til tre år. 
• Mulighed for at man i 2012 kan få noget af sit ef-
terlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man ønsker at forlade 
ordningen.

side 4 Sjælland-Bornholm

a-kaSSe nyt

                                     A-kassen: Jens Rasmussen 
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Seniorførtidspension 
Der bliver indført en seniorførtidspension for nedslidte. Den 
er målrettet personer, der har et langt arbejdsliv bag sig og 
mindre end fem år til folkepensionsalderen. De får fremover 
en mere hurtig og enkel vej til førtidspension – uden arbejds-
prøvninger. 
• Seniorførtidspension er ikke – som efterløn – betinget 
af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af 
en a-kasse. 

Kritikken hagler ned over den nye senior-
førtidspension.
Før folketingsvalget i september blev seniorførtidspensionen 
lanceret som en hjælp til nedslidte lønmodtagere, der bliver 
ramt af beslutningen om at udfase efterlønnen. Men ord-
ningen kommer ikke til at virke, som forligspartierne omkring 
den tidligere regering har stillet i udsigt, lyder kritikken. For-
manden for Foreningen af Socialchefer forventer mange 
klagesager. Man skaber falske forventninger hos folk, der 
tror, de kan få denne seniorførtidspension. Jeg forventer, at 
hovedparten af dem, der henvender sig, vil få afslag. Og så 
vil man typisk anke sagerne.

Spørgeskemaundersøgelse blandt efterløns-
modtagere
• A-kassernes interesseorganisation AK-samvirke un-
dersøger i øjeblikket, hvordan a-kassens medlemmer vil 
handle, når tilbagetrækningsreformen gennemføres. Under-
søgelsen skal afdække, om medlemmerne ønsker det ind-
betalte efterlønsbidrag tilbagebetalt, og hvad de i givet 
fald vil bruge pengene på.

Ny regering – nye veje
Den nye regering ønsker gennem trepartsforhandlinger 
med arbejdsmarkedsparter at gennemføre reformer, som 
kan bidrage til at nedbringe sygefraværet på arbejdsplad-
sen og sænke skatten markant. Derudover ønsker den nye 
regering at opprioritere voksen– og efteruddannelse og at 
undgå dobbeltarbejde mellem a-kasser og jobcentre.

Den nye regering ønsker også et opgør med nytteløs aktive-
ring og jobpraktik uden udsigt til job. 15.000 ledige er lige nu 
i aktivering i et job med løntilskud på plejehjem, i skoler eller 
andre offentlige arbejdspladser. Men stik imod hensigten 
gør et offentligt løntilskudsjob det sværere for den arbejds-
løse at få et rigtigt job. Alt i alt forlænger offentligt løntilskud 
ledighedsperioden. 

Ved trepartsdrøftelserne haster det med en helt anden 
dagsorden i diskussionen om dagpengesystemet. Undersø-
gelsen viser, at det med den nuværende ret høje ledighed 
vil koste ca. 3,9 mia. kr. netto at hæve den maksimale dag-
pengesats til kr. 250.000 om året - et beskedent beløb     

sammenlignet med de ca. 10 mia. kr., som den gamle reger-
ing i 2004 besluttede at lette skatten med. En maksimal dag-
pengesats på kr. 250.000,- vil betyde at dækningsgraden for 
en sådan indtægt hæves fra de nuværende ca. 51 % til ca. 
75 %.

Ledigheden stiger igen
(dog nedgang i forhold til forrige blad)
Den europæiske og danske økonomi er i tilbagegang, 
hvilket medfører en stigning i ledigheden, selvom det må 
forventes, at den nye regerings kick-start af økonomien vil 
holde ledigheden blandt bygge- og anlægsfolkene nede. 

  Arbejdsløshedstal den 1. december 2011: 

  Skorstensfejer: medl.    arbejdsløs  %
  Afd. 85 KBH.       13            0      0,00 
  Afd. 86 KBH. omegn     28            1      3,57 
  Afd. 87 Sjælland   138            7          5,07 
  Kreds     179            8      4,47    
  Forbund     424          15      3,54  

  VVS:    medl.      arbejdsløs        %
  Afd. 71 Slagelse     165          12        7,27
  Afd. 72 Køge    107            6       5,61 
  Afd. 73 Næstved   230          10       4,35
  Afd. 74 Lolland F.      60            7     11,67
  Afd. 81 Helsingør    159          11       6,92
  Afd. 82 Hillerød    261          15       5,75 
  Afd. 83 Kalundborg     67            4       5,97
  Afd. 84 Roskilde    521          34       6,53
  Afd. 91 Bornholm      79            7       8,86
  Kreds                1649        106       6,43 
  Forbund     6798        485       7,13 

 Hjælp! med at få de unge nyudlærte i arbejde.  
Af Kredsens ledigheds tal på 106 VVS udgør 41 % de unge under 

26 år. 

Sjælland-Bornholm side 5

a-kaSSe nyt

Mogens Pedersen 
Vi skulle gerne være klar 
med en opgørelse over det 
hvert medlem har indbetalt 
til efterlønnen først i det nye 
år. 
Vi opfordrer til at man venter 
med at fravælge sit bidrag til 
efterlønnen. 
Kredsen vil afholde informa-
tionsmøder, når vi ved hvad 
det indebærer med den nye 
lov på området. Mogens Pedersen 
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FJERNVARMEPRISLISTEN
ONSDAG D. 27. APRIL KL.16.30

Tilmelding til dette møde er senest d. 26. april, 
da kredsen er vært med et måltid mad.

BLIKPRISLISTEN 
TORSDAG D. 12. MAJ KL. 16.30.

RØRPRISLISTEN 
ONSDAG D. 25. MAJ KL. 16.30.

KREDSKONTORET GRØNNEGADE 14 ROSKILDE.

Vi er ved at varme op til overenskomstforhandlinger i 2011, og vil gerne 
have en snak med jer om hvilke emner, der skal tages op denne gang.

Derudover vil vi drøfte den aktuelle situation på akkordområdet , 
og hvordan vi kan forsøge at takle krisen i byggeriet.

Forbundets ansvarlige for områderne vil deltage i møderne.

På møderne vil de nye rettelsesblade til rørprislisten og 
blikprislisten blive udleveret.

Alle er velkomne, dette gælder også medlemmer af Dansk Metal.

Tilmelding til blik og rørprislistemøderne er nødvendig 
senest d. 10. maj, da Kredsen er vært med et måltid mad.

Tilmeldinger Tlf: 46340097 eller 51533184.

MVH
Johnny D. Andersen

Opmåler

nyt Fra kredSen nstatistik 
2010

side 6 Sjælland-Bornholm

Fra opmåleren Johnny D. Andersen 
PAS PÅ!!!!!
Det er gået som jeg havde forudsagt, de 
priser der nu bliver tilbudt jer på 
slumpakkorder, ligger i langt de fleste tilfælde under det ar-
bejdet kan opmåles til.
Jeg har flere eksempler på mellem 30% til 50% forskel mellem 
den opmålte pris, og den pris firmaerne tilbød som slumpak-
kord.
Det der er noget rigtigt skidt, er at jeg kommer ud mange 
steder, hvor man i en længere periode har arbejdet på en 
sag, og troet at det ville gå som det før har gjort, man blev 
enige med firmaet om en rimelig slumpakkord. Det kan man 
så ikke nu. Der er ikke skrevet en akkordaftale, og der heller 
ikke fulgt op med kopisedler. Vi står ikke særligt godt i sådan 
en situation.
Så derfor, start altid jeres sager op med indgåelse af en ak-
kordaftale, som firmaet skal komme med et oplæg til, og få 
jeres kopi med fra starten.
Husk at I altid kan ringe, hvis I er i tvivl om noget eller ønsker 
et besøg.

De aktuelle tal fra de regnskaber der i år er opmålte i vores 
kreds:

Timefortjenesten på rørarbejde  281,15 pr. time
For blikarbejde    279,97 pr. time
 

Kredsen mødte sjakket fra firmaet VVS Center som re-
noverer Strøbyhus i Aakirkeby.  
Sjakket består af Carsten Hansen, Flemming Pedersen, Kjeld 
Mortensen og lærling Mathias Nielsen som lige har afsluttet 
grundforløbet. 
Arbejdsopgaven består i at konventere om fra olie til fjern-
varme, der skal nye radiatorer op og trækkes ekstra rør, 
nye vvb, blandesløjfer og tilslutning til de nye rør fra fjern-
varmeværket. 
Radiatoranlægget ændres til et 2-strengs og der skiftes ca. 
25 radiatorer. 
Arbejdsopgaven er spændende, ikke mindst for virk

somhedens lærling, som får et indblik i at projektere noget 
gammelt om til nyt. 
Firmaet er kun 7 år gammelt og består af 21 vvs'er, som mest 
kører på fast timeløn på 173,- kr. 

Afdeling 91 Bornholm 
Bornholms afdeling 91 markerede 95 års stiftelsesdagen med 
en fornøjelig tur til Svaneke Bryghus fredag den 25-11-2011.

Der var en god tilslutning og fordeling blandt alle medlems- 
grupper, 24 svende, 4 lærlinge og 6 pensionister.
Der var fælles transport med opsamling i bus fra flere stop-
pesteder fordelt på øen, vi var fremme på Bryghuset kl. 
17.30.
 
Her var der dækket op med smagsprøver fra flere af Bryghu-
sets gode øl, der blev fortalt om bryggerkunsten historisk set 
og i nyere tid med nye metoder, om forbrug af råvarer og 
lidt om bryghusets salgstal og om produktion til husets eget 
salg m.m.
Der var også mulighed for at se noget af deres produktions- 
udstyr samt tanke og rørføring i kobber m.m.

Herefter var der dækket op med en gang 5 retters julefade 
med div. tilbehør og afslutning med hjemturen i bussen.

Fra aktivitetsudvalgets side var der lagt vægt på at dette 
var et socialt arrangement, men at vi også fagligt har fået 
registreret ca. 70 % af medlemmernes E-mail adresser, rettet 
flere tlf. numre og talt med mange medlemmer om formål 
med at udfylde oplysningskortet på Blik og Rørs hjemmeside 
m.m.

Tak til udvalget for en god og fornøjelig tur blandt kolleger.
Med venig hilsen 
Bestyrelsen Preben Rasmussen og Bjarne Holm. 

Carsten Mathias 

Flemming 

Sebastian Hansen    Gert Mortensen     Frits Jørgensen 
Bestyrelsen afd. 91 Bornholm. 

Mangler Preben, Søren S, Søren  og Bjarne. 
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Lønstatistikkortet.
Mange medlemmer havde ikke udfyldt deres lønstatistik-
kort som nu skal gøres over forbundets hjemmeside www.
blikroer.dk. 

Vi bruger det til at ajourføre vores system med, hvor du arbej-
der, hvad du arbejder med, mailadresse og ikke mindst får 
vi rettet en masse mobilnr. som er skiftet ud, når man får nyt 
abonnement. 
Lønnen bruges til at underrette kommunen om hvad der 
tjenes i et givent område samt et indblik i, hvor vi ligger med 
lønnen. 
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114 af 159 havde ikke besvaret. 
Jeg må sige det er et stort arbejde, ikke nok med at telefo-
nen ikke bliver taget, så er der mange nr. som ikke passer. 
Afdelingen har kontaktet lige over 100, så vi kommer op på 
en høj procent besvarelser.
Frederik havde et medlem, som ikke ønskede at tale med 
ham, da fagforeningen er noget lort, desværre er det ikke 
nemt at forbedre noget, hvis man ikke ved, hvad der gøres 
forkert. 
Jeg vil gerne takke de positive, og undskylde dem vi har 
forstyrret i mad og pligter i hjemmet. 
Mange havde andre spørgsmål. Vi har vendt hvad 
skal man bruge fagforeningen til, hvordan virker vores 
demokrati i fagforeningen, sammenlægningen i Blik & Rør, 
overenskomsten, aktiviteter, underbemanding i firmaet, 
lærepladser og meget andet. 
Vi har talt med et par mestre, da vi har brugt mobilnum-
meret medlemmet har været koblet op på, her har vi talt 
om uddannelsen, praktikpladser og andet.  
Afdelingen har haft mulighed for at oplyse om fremtidige 
aktiviteter og modtage ideer til nye. 
Helsingør afdeling takker for den venlige modtagelse vi har 
mødt, og glæder os til at se jer til vores generaforsamling, 
fisketur og medlemsmøder. 
Afdelingen ønsker alle en god jul og et lykkebringende 
nytår.  

Køge afdeling 72 
Kasser Stig Skjørring: Vi havde ca. 100 ud 
af 107 medlemmer som ikke havde be-
svaret lønstatistikkortet. 
Formanden Jørgen og jeg valgte at kon-
takte 50 hver. 
Vi undskylder, at vi har forstyrret aftener 
og søndage, men det har ikke været mu-
ligt at finde tid til at ringe på andre tid-
spunkter, de fleste har også været posi-
tive over vores henvendelser. 
Dem vi mangler at få svar fra har ikke været muligt at kom-
me i kontakt med, derfor opfordrer vi til at du kontakter kred-
sen for at få rettet i dine oplysninger. Afdelingen takker for 
hjælpen. God Jul og Godt Nytår. 

Hillerød afdeling 82
Peter Weise: Vi havde aftalt at hele bestyrelsen mødte op 
på kredskontoret i Roskilde, hvor vi havde skærme og tele-
foner nok til alle. 
Vi har kun haft positive medlemmer i røret og har haft mange 
gode snakke om alt fra politik, arbejdsmiljø, overenskomst 
og flere lærlinge. 
Bestyrelsen var enige i, at det ikke er sidste gang vi gør no-
get tilsvarende evt. i forbindelse med overenskomst afstem-
ningen i april, vil vi igen kunne få en god snak med vores 
medlemmer i afdelingen. 
Vi opfordrer til, at man næste år lige bruger lidt tid på at 
udfylde det selv. 
Er du ikke blevet kontaktet så ring evt. til kredsen for at få 
rettet nyt mobil og evt. mailadresse. 
Vi håber du/I vil deltage i afdelingens generalforsamling til 
foråret. 

I og jeres familier ønskes en god Jul og et godt Nytår. 
P.B.V Peter Weise 

Næstved afd. 73
Kasser Hans Hartmann: Det har 
været en ordenlig omgang 
130 manglede besvarelse af 
lønstatistikkortet på forbundes 
hjemmeside, da jeg startede 
med at ringe rundt. 
Jeg har brugt flere aftener i 
de sidste uger og vil fortsætte 
selvom indtastningen er lukket 
den 3. dec. så vi får så mange 
opdateret med arbejdsplads, 
telefon nr. og mail.
Kontakt Kredsen hvis du ikke er 

blevet kontaktet af en afdeling. 
Mange har spurgt hvad vi bruger det til ud over at rette 
telefon nr. og andet i systemet, og det bruges også til over-
enskomsten, hvor vi overfor arbejdsgiveren kan fremvise, at 
der er lønstigninger i de forskellige firmaer. Samtidig bruges 
det til at informere de unge om, hvad lønnen ligger på i det 
område de søger i. 
Jeg vil på afdelingens vegne gerne takke kollegerne for de 
positive samtaler jeg har haft, og samtidig takke dem som 
åbent har ytret deres  kritik af fagforeningen eller afdelin-
gen. Vi omforandrer ikke noget, hvis det negative ikke kom-
mer frem.             God Jule og Godt Nytår  

Helsingør afd. 81 
Frederik fra besty-
relsen i afdelingen og 
tillidsmand i Fredens-
borg VVS har ringet 
til medlemmer/kol-
legaer i afdelingen 
sammen med Rene. 

          Brian 

                                                Foto: Søren Madsen      

Hans Hartmann Jørgensen 

     Jørgen            Ole  Peter      Allan     Kenn

     Per

Bestyrelsen i Hillerød afd. 82 
Ole Wiil mangler. 

Frederik Nicolaisen 

   Stig Skjørring
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Blik & rør ungdom 
side 8 Sjælland-Bornholm

Club 8 
Lærlingebestyrelsen i lærlingeklubben Club 8 havde arrangeret julefrokost i Næstved, Hillerød, Roskilde og Rønne. 

Næstved den 4. november 2011
Der var 5 som deltog i julefroksten, vi havde en hyggelig aften med god mad og en masse kammeratlig snak. Mit kamara 

var desværre istykker, så derfor mangler der billeder. Kredsen håber at endnu flere vil deltage næste år og at de frem-
mødte vil komme til årsmødet. 

Hillerød den 11. november 2011
Aflyst på grund af manglende tilmelding 

Roskilde den 18. november 2011
Der var deltagelse af 19 lærlinge fra Kredsen og 12 fra KBH. Vi havde en hygglig aften, med dejlig mad og god snak på 

tværs af Kredsene København & Sjælland-Bornholm. 
Lærlingene fra København havde en gave med som vagte stor begejstring fra lærlingene fra Sjælland-Bornholm 

(pigerne i toppen af billedet) og bunden blev lagt til en bytur ud i nattelivet i Roskilde. 
Lærlingestyrelsen Jonas, Kasper og Marc takker for en dejlig aften og håber alle er friske på Årsmødet. 

Rønne den 16. december 2011 
Vi har ikke afholdt julefrokost endnu, men glæder os til at møde lærlinge fra Bornholm igen efter turen til Paintball.  
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Blik & rør ungdom  
Paintball og Pizza på Bornholm 

Regulering af løn to gange om året, når satsen stiger 1. marts og når man skifter til nyt trin efter 1 år (har du taget grund-
forløb uden uddannelsesaftale, skal du kun være på trin 1 i et ½ år og derefer skifte til trin 2). Feriefridag afholdes eller 
udbetales hvis de ikke er afholdt. Hvordan med ferieloven og de 5 ugers ferie, opsparingskonto/fritvalgskonto, overtidsbe-
taling, smuds, pension, hvis du var 20 år, da du startede i lære eller havde pension før du startede i lære. Ja der er mange 
ting, som der skal holdes øje med. Det vigtigeste er, at du har alle dine lønsedler og de arbejdssedler, som der afleveres til 
firmaet, så vil Kredsen altid kunne hjælpe, hvis du er i tvivl, om du har fået det du skal.
Vi sluttede med at skyde paintball, og her viste de unge sig flere længder foran de to lærlingeansvarlige.  
Husk årsmødet i marts. 

Lærlingene på Bornholm var til møde på Kredskontoret. 
Bornholm havde på daværende 10 lærlinge og de 5 
mødte op til vores møde FLOT. 
Lærlingene fik sat ansigt på den lærlingeansvarlige og 
vi fik gennemgået de vigtigeste ting i lærlingebestem-
melserne, hvor der tit er problemer,  

Kredsen 
takker 

vinderne 
fra sidste 
år endnu 
engang 

og håber 
andre kan 
gøre dem 

kunsten 
efter marts 

2012 

Årsmøde den 9.-11. marts 2012 
tilmeld dig allerede nu til Kredsen. 

Er du blevet svend kan du deltage i de to efterfølgende år. 
Kom til en fed weekend i Svendborg med faglige work-
shops, valg af lærlinge til landsudvalget, kammaratligt 

sammenvær og DM i VVS & Skorstensfejer fodbold. 
Tilmelding til Kredsen eller René 

46 34 00 97 - 51 53 31 85
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side 10 Sjælland-Bornholm 

nyt Fra aFdelingen
Helsingør afd. 81 

&
Hillerød afd. 82

inviterer til:
Årets fisketur  

 Søndag den 22. januar 2012
Kl.: 7.00 til 12.00

Mødested: Nordhavnen ved lystbådene 
Båd: Arresø

Pris: For alle 100.- kr. pr. deltager

Der vil blive serveret morgenmad samt de sædvanlige 

flotte præmier, og måske en enkelt øl !!!!!!

Turen er kun for medlemmer i
Helsingør afd. 81 og Hillerød afd. 82 
Hurtig tilmelding (max. 30 personer) 

senest 
tirsdag den 10. januar 2012

CPR og telefon nr. 
 

til kredskontoret:
tlf. 46 34 00 97 

eller
Ole tlf. 51 53 31 82

René tlf. 51 53 31 85

Venlig hilsen
Ole Wiil-Andersen og René H. Larsen 

PS:  Husk fisketegn og at båden sejler fra 
Nordhavnen (lystbådehavnen)

LO Holbæk, DUI og 
Socialdemokratiet 

 invitere til Juletræsfest
 

 onsdag den 28. december 2011
Kl. 19.00

Holbæk Fritidscenter
Melemvangen 27

4300 Holbæk
 

Pris: pr. deltager 30.- kr. 

LO Holbæk, DUI og Socialdemokratiet 
holder juletræsfest for medlemmer af Blik & Rør og børn. 

Der er underholdning, godteposer og sodavand til 
børnene. 

Kaffe og æbleskiver til de voksne. 

 tilmelding senest mandag den 19. december 2011
 

til kredskontoret på tlf. 46 34 00 97 eller 

Johnny D. Andersen tlf. 51 53 31 84

Venlig hilsen
Johnny

Helsingør afd. 81 
Afholder Generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 

kl. 17.00 
Metal, Strandgade 46, 3000 Helsingør 

Tilmelding til mad nødvendigt, 
senest tirsdag den 20. marts 2012. 

Afholder Pensionsmøde med Metal og DEF i Hillerød 
i det nye år 

Indbydelse udsendes 

Mød Helsingør afdeling på Helsingør messen 
den 24. og 25. marts 2012
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71

81

85

72

82

86

73

83

87

74

84

91

Kreds Sjælland-Bornholm: Afdelinger

Slagelse afd. 71
Formand: 
Stig Stærk Larsen 
tlf. 20 67 34 02 
stigstaerk@hotmail.com

Kasserer: 
Bent Carlsen 
tlf. 61 38 37 28 
bent.carlsen15@gmail.com

Køge afd. 72
Formand: 
Jørgen Johansen 
tlf. 21 62 65 59 
afd72@blikroer.dk

Kasserer: 
Stig Skjørringe 
tlf. 40 32 27 29
sskj@webspeed.dk

Åbent 1. torsdag i måneden 
kl. 16.oo-17.oo 
Lykkebækvej 4, 4600 Køge

Næstved afd. 73
Formand: 
Per Jørgensen
tlf. 26 28 58 71
per_j@vp.cybertity.dk

Kasserer: 
Hans Hartmann Jørgensen 
tlf. 25 15 54 76
hanshjoergensen@
stofanet.dk

Lolland-Falster
afd. 74
Formand: 
Michael Skaarup 
tlf. 22 79 97 99
misk@lfbu.dbu.dk

Kasserer: 
Michael Probst 
tlf: 20 73 06 50
fam.probst@hotmail.com

Helsingør afd. 81
Formand: 
Rene H. Larsen 
tlf. 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Kasserer: 
Torben Petersen
tlf. 22 54 95 30

Åben 1. torsdag i måneden 
fra 16.oo - 17.oo 
Strandgade 46, 
3000 Helsingør ved Metal

Hillerød afd. 82
Formand: 
Ole Wiil-Andersen
tlf. 51 53 31 82
owa@blikroer.dk

Kasserer: 
Per Palmquist 
tlf. 61 79 99 05
palmquistvvs@gmail.com

Kalundborg afd. 83
Formand: 
Keld H. Jørgensen 
tlf: 30 23 58 33
keld-lene@hotmail.dk

Kasserer: 
Christian Lærkeholm 
tlf: 29 24 76 75
laerkeholm18@gmail.com

Roskilde afd. 84
Formand: 
Johnny D. Andersen 
tlf. 51 53 31 84
jda@blikroer.dk

Kasserer: 
Bjarne J. Jakobsen
tlf. 41 56 03 72
afd84@blikroer.dk

Åbent 1. torsdag i måneden 
kl. 16.oo-17.oo 
Grønnegade 14, 4000 Roskilde

Skorstensfejerne 
Kbh.City afd. 85
Formand: 
Søren Buus Hansen 
tlf. 22 43 55 73 - 48 27 86 01 
betzybh@mail.dk

Kasserer: 
Bo W. Christensen 
tlf. 23 46 01 31 - 56 36 16 04

Skorstensfejerne 
Kbh.omegn afd. 86
Formand: 
Klaus Vest Nielsen 
tlf. 26 40 48 31
klaus_vest@hotmail.com

Kasserer: 
Henrik Tejnø 
tlf. 40 28 22 47
tejnoe@os.dk

Skorstensefejern 
Sjælland afd. 87
Formand: 
Rolf Møller Hansen 
tlf. 60 73 99 89
rolf@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer:
Martin Andersen 
tlf. 20 44 57 96
ma-andersen@hotmail.com

Bornholm afd. 91
Formand: 
Gert Mortensen
tlf. 51 53 31 81
gem@blikroer.dk

Kasserer: 
Gert Mortensen 
tlf. 51 53 31 81
gem@blikroer.dk

Lærlingebestyrelsen Club 8
Formand: 
Jonas Bergien Schmidt tlf. 30 13 85 13     afd. 87
Bestyrelsen: 
Kasper Sloth Johansen  tlf. 50 54 34 26     afd. 84
Marc Holt Overgaard tlf. 30 31 89 86     afd. 84
Kasserer: 
Emil Jensen  tlf. 60 19 69 85     afd. 87

Lærlinge I Landsudvalget
VVS og Skorstensfejerlærlinge. 

Jeppe F. Jensen tlf. 24 98 24 72 afd. 74
Marc Holt Overgaard tlf. 30 31 89 86 afd. 84
Jonas Bergien Schmidt tlf. 30 13 85 13 afd. 87
Jonas Karlson tlf. 28 94 36 11  afd. 87  
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side 12 Blik & RørAfsender:

Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde

2 9

2 3 6

1 4 2

1 5 7
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3 6 4
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6 1

5 8 2

Skorstensfejer lærlingesatser pr. 1. marts 2011:  

  Provinsen:  alm. pr. uge  alm. pr. time   voks.  pr. uge   voks. pr. time
  1. læreår  1.981,55   53,56   4.425,46 119,60 
  2. læreår  2.642,07   71,41   4.491,52 121,39
  3. læreår 3.302,59   89,26   4.557,57 123,18
  4. læreår  3.963,10 107,11   4.623,62 124,96

  KBH. Amt:  alm. pr. uge alm. pr. time  voks. pr. uge    voks. pr. time 
  1. læreår  2.150,68   58,13   4.803,18 129,82 
  2. læreår 2.867,57   77,50   4.874,87 131,75
  3. læreår  3.584,46   96,88   4.946,55 133,69
  4. læreår  4.301,35 116,25   5.018,24 135,63

VVS lærlingesatser pr. 1. marts 2011:

   Kr. pr. time Akkord % af sv. løn Overtidsbetaling: 
 1. læreår          56,85     30 %  Tekniq: 
 2. læreår         65,55     40 %  1-2 time       35,20 kr. 
 3. læreår          82,65     50 %  o/2 time      76,90 kr. 
 4. læreår          94,10     70 %  
 Voksenlærling 105,95                   Forhandling.  Dansk  Håndværk:  
 Arbejdsdreng u/18   61,05     1-2 time       35,85 kr. 
 Arbejdsmand o/18    112,50     3-4 time       57,30 kr. 
        o/5 time    107,15 kr. 

Smuds udgør 8,50 kr. pr. time, der betales for minimum 3 timer pr. dag, hvis 
du har arbejde der indebærer smudstillæget. 

Sådan gør du: 
Hver række vandret 
og hver række lodret 
skal indeholde tallene 
fra 1 - 9.
Endvidere skal hver af 
de 9 bokse også inde-
holde tallene fra 1 - 9.

Ingen række eller boks 
må indeholde det 
samme tal 2 gange.

Send ind og deltag 
i lodtrækning om et 
gavekort.

Løsning sendes til kreds-
kontoret
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