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side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!
Deadline: 1. april 2014

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

Rasmus D. Andersen 
Faglig konsulent/opmåling
Mobil: 51 53 31 88
Email: rda@blikroer.dk

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

Rene H. Larsen
Faglig konsulent/lærlinge
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:
tirs. - 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 Åderupvej 
Valgte:
Michael Skaarup
Næstformand/økonomi
Mobil: 51 53 31 83
mcs@blikroer.dk

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

Kontingentstigning pr. 1/1 2014:
A-kassen stiger 6,- kr.  (lovgivning) til  326,- kr.   Efterløn stiger 8,- kr. (lovgivning) til 475,- kr. pr. måned 
ATP stiger 1,- kr.  (lovgivning) til      7,- kr. 
Adm. A-kassen    140,- kr. 
Total A-kasse pr. måned   473,- kr.  Fagligtkontingent afdeling og Forbund stiger ikke. 

       Slagelse afd. 71 har nedsat sit kontingent med 5,- kr.  
       pr. måned 
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LEDEREN
Sjælland-Bornholm  side 3

Kære kollega
I skrivende stund er finansloven for 2014 netop 
forhandlet på plads. Desværre endte det med en 
finanslovsaftale som bestemt ikke var det optimale 
for vores medlemmer. For alle vores kollegaer, både 
VVSére og Skorstensfejere, var det en gylden chance 
der blev forpasset for at få forbedringer der virkelig 
ville komme alle til gavn, såsom øget indsats mod 
social dumping, registrering af alle der arbejder på 
byggepladser samt ikke mindst, muligheden for igen 
at kunne trække det fulde fagforeningskontingent fra.
Det er drønærgeligt det ikke kunne lykkes, man må 
så bare håbe, at parterne har lært af dette frem mod 
næste års forhandlinger. Hvem der bærer ansvaret vil 
jeg ikke pege på, blot konstatere et stort ØV over det 
ikke lykkedes.

Ellers bliver 2014 et år der 
kommer til at handle om 
fornyelse af vores overen-
skomster. Med de udmel-
dinger der er kommet fra 
Tekniq, ved deres direktør 
Niels-Jørgen Hansen, om at 
Tekniq vil gå benhårdt efter at få fjernet retten til ak-
kord samt beskæring af prislisterne og ikke 
mindst, lavere lønnninger for at sænke omkost-
ningerne, er jeg alvorligt bange for, at vi kan komme 
i samme situation som i 2012, nemlig at det bliver 
umuligt for Blik & Rør at forhandle en overenskomst 
på plads, med sådan en pistol for panden.

Modsat på Skorstensfejerområdet, hvor det er min 
helt klare forhåbning, at der kan indgås en fornuftig 
aftale i lighed med tidligere år.

                          Med disse ord vil jeg og mine kollegaer         
                          ønske alle medlemmer og deres  
                          familier, en God Jul og et lykkebrin-
                          gende Nytår.   
                                                                       Ole Wiil

2014
Statens takster for kørsel: 

fra 0-20.000 km pr. år  3,73 kr. pr. km. 
over 20.000 km. pr. år  2,10 kr. pr. km.

Befordringsfradrag:
0-24 km. pr. dag ingen fradrag 
25-120 km. pr. dag  2,10 kr. pr. km. 
over 120 km. pr. dag  1,05 kr. pr. km  

Soduko vinder: 

Bjarne Ove Pedersen 
Kongovej 2

3550 Slangerup

Gavekort tilsendes 

Anmeldte arbejdspladser
          
Fredensborg VVS      Garderhøjfort, Gentofte      Nyt varmeanlæg 
      KU-Farma Nørre Allé KBH.      Laborantorierenovering
      Oldmandagården      Renov. Boliger
      Nord Forbrændingen 
      Hørsholm      Renv. Erhver
John Jensen      Luftmarinegade      Nye lejl.
Brøndum      Havnemolen     Erhverv Nyt
      Teknikerbyen Virum      Erhverv
      Islandsbrygge      Boliger nyt  
Kirkebjerg/Wicotec      Fælledvej Slagelse      Nyt afsnit sygehus
      Køge By      Fjernvarme
      Ordrupvej Charlottenlund      Sprinkler 
Hovedstadens Byg.      Forhåbsnings AlleKbh.      Tag renv.
      Stampevej Hørsholm      -----------
      Rungstedvej Hørsholm      -----------
      Bredgade Kbh.      ----------
Enemærke & Pedersen     Vapnagård Helsingør      Tag renv.
Dansk Sprinkler      Torvegade Slagelse      Sprinkler
Dtek.      Nordre Strandvej
      Hornbæk      Plejehjem  

HHM      Kirkevej Ordrup      Gymnasium 

     
Ib Andersen      DSV Hedehusene      Erhverv
      Borgergade Kbh.      Hotel
      Lidl. Køge      Erhverv  
Næstved VVS      Røsågade Kbh.      Renv. Boliger 
Finn Vindal      Broengen Kokkedal      Tag Renv. 
Sylvest VVS      Fjenneslevvej Brønshøj      Renv. Boliger
 
             
Husk at anmelde din arbejdsplads til Kredsen 

Få besøg af opmåleren når du starter en ny plads op. 
Mange af de priser firmaerne tilbyder ligger under opmålingen.

Johnny D . Andersen tlf . 51 53 31 84
 & 

Rasmus D . Andersen 51 53 31 87
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side 4 Sjælland-Bornholm

NYT FRA KREDSEN 
Nye ansigter i kredsen

På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. september
valgte et stort flertal i repræsentantskabet at følge en indstilling 
fra den øvrige daglig ledelse samt 9 af kredsens 12 afdelinger,              
som betød at et fremtidigt samarbejde med kredsens hidtidige 
næstformand og økonomiske ansvarlige, Jens Rasmussen 
fra vores Næstved kontor, ikke længere var muligt.

Det betød, at Jens Rasmussen fra denne dato ikke længere var 
en del af kredsen og at Michael Skaarup fra samme dato er 
kredsens nye næstformand samt økonomiske ansvarlige. 
Michael blev valgt med overvældene flertal af kredsens 
øverste myndighed.
Michael vil fremover have sit virke fra kontoret i Næstved, hvor 
han udover økonomien, vil tage sig af den faglige del på 
Sydsjælland, kontakt med firmaer, klubber samt generel råd 
og vejledning i faglige spørgsmål.

Michael Skaarup er formand for kredsens lokale afdeling
på Lolland-Falster – 45 år og kommer fra en stilling hos                              
Lystrup grossisten i Maribo. Derudover har Michael en
tidligere uddannelse både som kommis og VVS energimontør. 
Michael har siddet i kredsens bestyrelse i mange år, 
både i vores nuværende kreds og før det, 
i bestyrelsen for den daværende kreds 7.

Derudover har vi fået en ny kollega på kontoret i Roskilde, 
nemlig Rasmus D. Andersen, som afløste Mogens Pedersen
den 1. maj i år, da Mogens valgte at gå på pension.
Ligesom Michael Skaarup, har Rasmus i mange år været
en del af kredsens bestyrelse og er derfor heller ikke ubekendt                 
med arbejdsgangene på et kredskontor.
Rasmus primære arbejdsområde er opmåling, hvor Rasmus, 
i samarbejde med kredsens nuværende opmåler, 
Johnny Andersen, vil tage sig af dette område. 
Derudover vil Rasmus være den ansvarlige for mange 
administrative opgaver i kredsen.
Rasmus som er 40 år, har en lang fortid både som TR og 
akkordholder i mange firmaer, hvor han har kørt mange 
store pladser efter vores prislister.

Det er derfor med stor glæde resten af daglig ledelse byder begge 
to velkommen ”ombord” til stor hjælp og gavn fremover for alle 
vores kollegaer på byggepladserne og i vores VVS og fejer firmaer.

På vegne af resten af den daglige ledelse
Ole Wiil-Andersen
Kredsformand Rasmus D . Andersen 

Michael Skaarup

Jens H . Rasmussen  
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Ledighed og 6 ugers efteruddannelse: 
over 25 år: 
Du kan først deltage i 6 ugers selvvalgt kursus efter 18 
ugers sammenlagt ledighed siden sidste indplacering 
og inden for de efterfølgende 57 ugers sammenlagt  
ledighed.

Under 25 år: 
Du kan først deltage i 6 ugers selvvalgt kursus efter 18 
ugers sammenlagt ledighed siden sidste indplacering 
og inden for de efterfølgende 44 ugers sammenlagt 
ledighed.

Virksomhedspraktik og privat løntilskud:
Alt for mange af vores ledige kolleger bliver af Job-
centrene sendt i virksomhedspraktik og løntilskud 
indenfor eget fagområde via en jobplan. Her går 
de som gratis eller billig arbejdskraft. Dette er ofte 
ikke rimeligt, så hvis kredsen skal have mulighed for 
at følge op på disse sager, er det vigtigt du ringer til 
kredskontoret og giver informationerne videre. A-kas-
sen modtager nemlig ikke længere jobplaner, så det 
er kun ved dine oplysninger, vi kan forsøge at dæmre 
op for urimeligheder.

Arbejdsmarkedsydelse fra 6 . januar 2014:
For ledige der har mistet sin dagpengeret træder en ny 

ydelse i kraft. Nemlig arbejdsmarkedsydelse pr. 6. januar 

2014. Den er på 80% af maksimum dagpenge for forsørgere 

og 60% for ikke forsørgere. Ydelsen ophører (som loven er 

nu) i 2016 hvor alle overgangsordninger er indfaset således, 

at alle vil have en dagpengeret på 2 år.

Ydelsen udbetales af A-kassen og kun til fuldtidsforsikrede 

medlemmer af en A-kasse. Det vil derfor være muligt for 

ledige der har meldt sig ud, at melde sig ind i A-kassen igen 

på samme vilkår, som da de meldte sig ud. Alle berørte 

medlemmer vil få direkte besked. Dermed kan de blive 

berettiget til at modtage den nye ydelse fra A-kassen.

                                                                                                                         

Sjælland-Bornholm side 5

NYT FRA A-KASSEN 

Arbejdsløshedstal den 27 . november 2013: 

  Skorstensfejer: medl .    arbejdsløs  %
  Afd. 85 KBH.       11            0      0,00 
  Afd. 86 KBH. omegn     21            1      4,76    
  Afd. 87 Sjælland   126            2         1,59 
  Kreds     158            3      1,90           
  Forbund     392          20      5,10       

  VVS:    medl .      arbejdsløs        %
  Afd. 71 Slagelse     165            7       4,24
  Afd. 72 Køge    107            4       3,74 
  Afd. 73 Næstved   197          14       7,11
  Afd. 74 Lolland F.      50            0       0,00
  Afd. 81 Helsingør    154          13       8,44
  Afd. 82 Hillerød    242          18       7,44 
  Afd. 83 Kalundborg     66            2       3,03
  Afd. 84 Roskilde    471          32       6,79
  Afd. 91 Bornholm      61            4       6,56
  Kreds                1513          94       6,21 
  Forbund      6387        377       5,90

Mistede medlemmer siden uge 1, 2013

  Skorstensfejer:       uge 1     27 .11 .13   + eller -      %
  Afd. 85 KBH.   10     11            0      0,00
  Afd. 86 Omegn 24     21            0      -
  Afd. 87 Sjælland      126           126            0        0,00
  Kreds             160           158          -8     -5 %         
  Forbund             394           392           -2     -0,5%   

  VVS:              uge 1   27 .11 .13   + eller -      %
  Afd. 71 Slagelse 162         165       +3     +1,85
  Afd. 72 Køge  109   107        -2      -1,87 
  Afd. 73 Næstved 204   197        -7      -3,43
  Afd. 74 Lolland F.   55     50        -5      -9,09
  Afd. 81 Helsingør 149   154       +5     +3,35
  Afd. 82 Hillerød 233   242       +9     +3,86 
  Afd. 83 Kalundborg   59     66       +7   +11,86
  Afd. 84 Roskilde         477   471        -6      -1,26
  Afd. 91 Bornholm         60     61       +1     +1,67
  Kreds             1508 1513           +5     +0,33 
  Forbund             6509 6387        -222       -3,41

Indlevering af dagpengekort op til jul:
 

indlevering søndag den 15 . december 2013 
til udbetaling den 20 . december 2013

 Satser 6 . januar 2014:    pr . dag              kr . pr . uge kr . 
 max. dagpenge        815,-   4.075,- 
 dimittend         668,-  3.340,-
 deltid          543,-   2.715,-
 efterløn 91%        742,-   3.710,- 
 efterløn 100%        815,-   4.075,-

Kontoret er lukket den 23 . december .
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NYT FRA KREDSEN nstatistik 
2010

side 6 Sjælland-Bornholm

Møde med en skorstensfejer: 
Efter et afsluttet mæglingsmøde i Hundested var jeg på vej 
hjem til kontoret, og ikke langt fra Kregme holdt skorstensfejeren. 
Jeg stoppede og talte med Svenden: Christian Andersen fra 
skorstensfejerfirmaet Lars Larsson Halsnæs, som var på vej ind på en 
ejendom. Ejeren var ved at køre og vi fik lov til at komme med ind 
og se Christian udføre opgaven. 
Det første vi mødte var en stor hund, som kendte Christian og var 
glad for at se ham. Vi startede på loftet over stuehuset, der ikke 
var helt nemt at passere, da det var brugt til opmaksinering af 
overskydende ting. Vi kom frem til skorstenen og Christian fik ryddet, 
så han kunne stille stigen op til hanebjælkerne, som han stod på 
under fejningen. Christian fik hurtigt og rutineret fejet skorstenen 
og pakket sammen. Til slut gik vi ned i stuen for at rense op efter 
fejningen. Christian fortalte om de tilfældigheder der gjorde 
han blev skorstensfejer, en kammerat opfordrede ham til at gå 
i erhvervspraktik som fejer, kammeraten havde mulighed for at 
hjælp med en praktikplads. 

Christian blev grebet af faget,  som har mange opgaver hver 
dag med stor kundekontakt, frit arbejdsliv under ansvar . Christian 
har nu været svend i 13 år og trives godt med sit fag . Firmaet 
er forudseende og er begyndt og feje lidt ventilation, montere 
stålskorstene, isodorforinger i eksisterende skorsten og taler om at 
trykprøvning af huse kunne være nye opgaver . 
Christian deltager i alle de efteruddannelseskurser han kan, men 
bruger ikke så meget tid på det faglige arbejde endnu, Christian 
har en søn på 7 år, som han bruger det meste af sin fritid på, hvis 
ikke han kører MC med kammaraterne og svigerfar .
Christian har været i firmaet siden sin læretid som startede i 1996 
og har 5 kollegaer, hvor den ene er lærling . Christian prioterer det 
store sammenhold blandt skorstensfejerne og at branchen er så 
lille at alle næsten kender alle . 

Erfarne svende på opmålling 
For første gang, efter 22 år i firmaet som servicemand, eller 
arbejde med mindre anlægsopgaver, udført på timeløn eller 
slumpakkorder, valgte akkordholder Søren Andersen, fra firmaet 
Brøndum, at få sit arbejde opmålt. 
De fik en pris fra firmaet, som de ikke kunne overskue og valgte 
derfor en opmåling. Det var første gang, at han skulle udføre så 
stort et projekt. RT kontorhus på Havneholmen. Det at der måles op 
har ikke give nogle problemer i forhold til firmaet. 
For sjakket er det æressag at det arbejde der udføres er i orden, og 
der har heller ikke været en finger at sætte på det udførte arbejde 
fra firmaet. 
Der er aftalt en dagløns % på det mest gængse dagløn og der 
skrives kopi for det, der ikke er med i aftalen. 
Arbejdet er ikke afsluttet, men der er afleveret et delregnskab, som 
ser rigtigt fornuftigt ud. 
Så en rigtig positiv oplevelse for sjakket, der ikke før har opmålt 
deres arbejde. 

Lærlingen med på akkord 
Efter Rasmus Brode havde gennemført grundforløbet kom han i 
lære hos Brøndum i starten af 2013. 
Rasmus er arveligt belastet, da det ligger til familien at være i 
branchen. 
Under grundforløbet var Rasmus 2 uger i praktik i firmaet. 
Rasmus startede med at køre på serviceopgaver sammen 
med en svend i 4 mdr. derefter var Rasmus 2 mdr. på mindre 
anlægsopgaver. 
Nu er Rasmus med på akkorden som opmåles og det tiltrækker 
Rasmus. De andre svende stiller krav til kvaliteten og hastigheden 
opgaverne skal udføres med, det mener Rasmus er med til at gøre 
hverdagen mere udfordrene. 
Det er sjovt med en gulerod og samtidig ses det i lønningsposen. 
Når akkorden bliver gjort op, er der en del mere til julegaver, det er 
med til at tænke over, hvordan man kan udføre opgaven hurtigt 
og rigtigt første gang, da det koster, når det skal laves om. 
Rasmus føler han er en del af sjakket og er glad for at gå på 
arbejde med en masse selvstændige opgaver, der selvfølgelig 
bliver udført med vejledning fra svendene. 
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Blik & rørarbejderforbundet, kredsen og afdelingerne har afholdt 
TR konference i Nyborg for Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, 
bestyrelser og valgte. 
Der var 200 Skorstensfejere og VVS'ere samlet til en konference vedr. 
økonomien, overenskomsten, fremtiden mm.
Vi startede lørdag med oplæg fra vores forbundsformand der 
gennemgik situationen for Blik & Rørarbejderforbundet.  
Nyvalgt borgmester Anker Boye fra Odense trådte til med et oplæg 
vedr. social dumping i kommunen, da Henrik Sass Larsen havde 
meldt afbud pga. finanslovsforhandlingerne. 
Byrådet har vedtaget sociale klausuler, arbejdsklausuler og 
kædeansvar overfor de virksomheder, der skal byde på opgaver 
for  Odense Kommune. Det vil sige virksomheder skal arbejde på 
danske løn- og arbejdsvilkår efter gældende overenskomster på 
området og tage ansvar for, at der uddannes lærlinge inden for det 
fag der byder på arbejdet, samt stå inde for de underentreprenører 
de bruger overholder samme betingelser. Anker var godt klar over 
at fine ord ikke hjælper alene, men der skal være kontrol for at det 
praktiseres, derfor har byrådet nedsat en kontrolgruppe, der skal 
følge de opgaver kommunen får sat igang. Vi takker for initiativet 
og håber der indskrives, at organisationerne ikke kan nægtes ad-
gang til arbejdspladserne. 
SKF havde Oldermanden Keld Jensen til at holde oplæg. Keld så 
fremtid i branchen ved nye opgaver som rensning af ventilation, 
trykprøvning af huse, udskiftning af brandeovne og opmuring af 
skorstene. Keld blev opfordret til at vende med lauget den mang-
lende tilgang af lærlinge til branchen og de nye selvstændige 
fejere, som har vundet frem. Skorstensfejerne ønskede en fælles 
holdning og strategi for at nye fejere er organiserede i Blik & Rør og 
mestrene i lauget.

VVS havde direktør for Tekniq Niels Jørgen Hansen til at komme med 
sit oplæg for branchen. Hans Jørgen så gerne mere fleksibilitet i 
branchen, fællesakkorder, andet akkordsystem, mere effektivitet, 
dygtigere unge der tiltrækkes uddannelsen, samt en noget mere 
smidig overenskomst. Forbundsformand Max Meyer og salen havde 
flere invitationer til Tekniq, vi ser gerne på mere effektivitet gennem 
bedre projekter, mere styrring til medarbejderne. Vi er vilige til at 
se på en omfordeling af priser i prislisten, men ikke en ny prisliste. 
Vi tilbyder firmaer og Tekniq kurser i prislisterne, for at vi alle bliver 
stærkere til at bruge den. Ønsker vi at tiltrække dygtigere unge kan 
vi ikke byde dem dårlig løn, manglende udfordringer og dårligt ar-
bejdsmiljø. Vi ønsker der kommer tiltag for overholdelse af overens-
komsterne til gavn for medlemmer af Tekniq og Blik & Rør. Vi ønsker 
mere fokus på efteruddannelse samt blikarbejdet og praktikplad-
serne til vores lærlinge. 
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NYT FRA KREDSEN nstatistik 
2010

Økonomisk gennemgang af Lars Andersen AER. 
Vi fik en gennemgang af økonomien i Danmark. Det evige tilbagevendende fra flere politikere på højrefløjen er at danske lønninger er for 
høje. Det viser sig, at det er dyrere for en industrivirksomhed i Tyskland at producere pr. time end i Danmark, selvom lønnen til medarbej-
derne er højere. Tyskland har afgifter til staten, der er højere pr. time for ansatte end i Danmark. 
Skattelettelser har ikke hjulpet på økonomien, de spares eller bruges til at nedbringe gæld. En gennemsnitsdansker fra 0- til død har 134.000 
kr. i banken og skattelettelserne der blev givet, har ikke sat gang i forbruget for den enkelte dansker. Der er en lille vækst i økonomien og 
troen fra forbrugerne er så småt ved at vende tilbage, så der igen kommer gang i det private forbrug.
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Lønstatistik/lokalforhandlinger oktober 2013: 

Timeløn:  2013 2012 2011 2010 2009 

Forbund   182,38 178,86 178,27 177,02 175,15 

Kreds   182,97 182,20 180,01 178,60 179,82 

Akkord:
Landsplan VVS  288,00 280,22 276,14 269,78 261,35 

Kreds VVS  ? 264,53 282,63 240,40 277,41 

Landsplan Blik  288,00 300,09 282,98 272,66 259,46 

Kreds Blik  ? 364,11 282,71 270,75 ?

VVS:
Timeløn på landsoplan:
Har haft en gennemsnitlig nedgang i lønnen på over 50.000 kr. i 

4 år fra 2009 til 2012. 

Vi har i 2013 set en lille lønstigning på timelønnen på 1,9 % og da 

inflationen forventes at lande på 0,8 % i 2013, vil det give en real-

lønstigning på 1,1 %. Det vil sige, at man kan købe flere varer for sin 

løn i 2013 end 2012. Det er positivt, at vi er begyndt meget småt at 

hente noget af det, vi har sat til fra 2009 til 2012. 

Akkord: 
Opmåleren har haft travlt, priserne firmaerne kommer med er 

mange gange under opmålingen. Opmålingen er steget til gavn 

for svendene. Svende på opmåling har bevaret deres realløn over 

de sidste 4 år i modsætning til de timelønnede, der har mistet 

50.000,- kr.  

Kredsen bliver kontaktet af nye kollegaer der ønsker opmåling. Vi 

har ikke det endelige gennemsnit for 2013 før januar 2014, derfor er 

der brugt det, som opmålerne har indberettet til og med oktober. 

 

Skorstensfejernes timeløn på landsplan: 
Har en normalløn´s overenskomst som organisationerne forhandler 

dvs. timelønnen er forhandlet og evt. stigning kommer til marts, 

alligevel har skorstensfejersvende flere steder forhandlet højere løn 

igennem. 

Skorstensfejer:  2013 2012 2011 2010 2009

Landsplan SKF.  192,77 190,91 187,18 184,32 178,86

Kreds SKF.  193,22 191,84 190,66 186,21 177,44

SMS vedr . arbejde, kursus og andet . 
Kredsen har haft succes med at formidle arbejde til vores medlem-

mer, kurser, forhøjelser af satser for lærlinge og arrangementer ved 

at sende en SMS. Har du ikke modtaget noget har vi måske ikke dit 

nye mobil nr., derfor vil vi opfordre til at udfylde lønstatistikken eller 

kontakte kredsen, så vi hele tiden er opdateret. 

Vi har til stor gavn for firmaet Pouk Sejr Nielsen og Dyremose VVS og 

andre, formidlet nye medarbejdere hurtigt ved at sende det ud på 

SMS. 

Vi har været med til at få efteruddannelseskurser fyldt, så de har 

kunne gennemføres på Næstved Teknisk Skole til gavn for kursister 

og skolen med 9 kursister mere end tilmeldt. 

Lærlinge har reageret på manglende betaling af feriefridage, 

forhøjelser af satser og informationer til arrangementer. 

Vi håber derfor at du i perioder vil bære over med, at der kan 

komme flere SMS fra Blik & Rør, da det har været med til at gavne 

for mange af vores kollegaer. 

Claus Tværmose og Henrik Baltzer (tillidsmand ved John Jensen 

VVS) gennemgår kompendiet fra kurset Tjek på vandinstallationen 

på Næstved Teknisk Skole. 

Sjakket fra John Jensen VVS var igang med opførelse af 458 boliger 

der var gået i stå, derfor passede det perfekt, da de modtog 

SMS'en med kurset. 

Formand Claus Tværmose var glad for at de kunne komme på 

kursus og de tre dage det tog, var lige hvad de havde brug så de 

undgik fyring eller hjemsendelse af kollegaer, samtidig havde de 

stort udbytte af kurset, som har været med til at ændre på mange 

af vanernes magt. Alle der udfører installationsarbejde kan bruge 

kurset, det vil være med til at ændre på den kvalitet, der bliver 

udført fremover for Claus og de kollegaer der deltog. Der er sket en 

del på materialesammensætningen samt lærdommen om, hvor 

kontraventilen skal placeres så bakterier fremad undgås, bakteri-

erne kan gøre stor skade på os alle, hvis de kommer i drikkevandet. 

Flere kan måske huske den defekte kontraventil i Køge, der var 

med til at lægge byen død for rent drikkevand i flere uger. Claus 

opfordrer til at andre deltager i kurset, hvis du har afsluttet uddan-
nelsen for mere end 10 år siden. 
Claus ser frem til flere oplysninger fra fagforeningen på SMS. 

NYT FRA KREDSEN   
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G-kurser 2014
G-1 uge 36:  
Fra mandag den 1. sep. til fredag den 5. sep. 2014
G-2 uge 40: 
Fra mandag den 29. sep. til fredag den 3. okt. 2014

Rørprislistekursus 2014
uge 4:  
fra den 20. januar til den 24. januar 2014
uge 40: 
fra den 29. september til den 3. oktober 2014
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BLIK & RØR UNGDOM   

 Julefrokost for lærlinge: 
  Fredag den 10. Januar 2014, kl. 17.00-?
  Afholdes:
  julefrokost i 3400 Hillerød (afventer adresse)
  Tilmelding senest mandag den 6. Januar  2014

  Fredag den 17. Januar 2014, kl. 17.00-?
  Afholdes:
  Blik & Rør/Metal, Åderupvej 12, 4700 Næstved 
  Tilmelding senest mandag den 13. Januar 2014

  Lørdag den 18. Januar 2014, kl. 17.00-?
  Afholdes:
  Blik & Rør, Grønnegade 14, 4000 Roskilde
  Tilmelding senest mandag den 13. Januar 2014

  Kredsen 46 00 97 34
  eller

  Rene H . Larsen 51 53 31 85

Kreds Sjælland-Bornholms lærlinge Club 8 opfordrer dig til at deltage i 
Blik & Rør Ungdoms Årsmøde

  Svendborg fredag den 31 . januar til søndag 2 . februar 2014 .
  Vi skal bl .a . gennemgå følgende ting: 
             • Kvalitetssikring af egen uddannelse og videregående uddannelsesmuligheder . 
             • Uddannet – hvad nu?
             • Kend din løn / vigtigheden af at tjekke lønseddel og udfylde lønseddel . 
             • Udover disse ting skal der spilles DM i indendørsfodbold for Skorstensfejer- og VVS lærlinge . 
             • Hygge, lørdag aften med underholdning?

  Transport hjemmefra og til bussen skal du selv betale .

  Bussen starter fra Hillerød, kører til Roskilde, Næstved, Slagelse og slutter i Svendborg .
  Lærlinge på Bornholm finder vi en løsning på transporten. 
  Skorstensfejerlærlinge som går på skole i Tønder, finder vi en løsning på transporten.
  Bor du i nærheden af vores Kreds København, vil du kunne komme med bussen derfra . 

  Blik & Rør Ungdom sørger for indkvartering, mad og drikke, vælger du at gå i byen om natten, må du selv betale .

  Tilmelding til Årsmødet senest Torsdag den 9 . Januar 2014:

  På vegne af lærlingeklubben i Kreds Sjælland-Bornholm
  Rene H . Larsen

  Telefon: 51 53 31 85                             Mail: rhl@blikroer .dk 

Julefrokost 2011

Årsmøde 2012
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NYT FRA AFDELINGEN  

     
Helsingør afd. 81 

& 
Hillerød afd. 82

inviterer til:
Årets fisketur  

 Søndag den 26. januar 2014
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 
Fredag den 10. januar 2014

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 bro 18 (lystbådehavnen)

www.elida.fishing.dk

LO Holbæk-Odsherred 
DUI og Socialdemokratiet 

I Holbæk Kredsen afholder 

Juletræsfest

for medlemmer og børn 

Søndag den 29. december 2013 kl. 14.00

i 
Holbæk fritidscenter 

Mellemvang 27
Holbæk 

Musik og Leg
Dans om juletræet 

Nissefar og nissefamilie 

 Amerikansk Lotteri 
Godteposer og sodavand til børnene

Kaffe og æbleskiver til de voksne 

Billetpriser: 

Børn 30,- kr. 
Voksne 30,- kr. 

senest den tilmelding torsdag den 19. december 

Johnny D. Andersen 
telefon: 51 53 31 84
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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: 
Stig Skjørringe 
tlf. 40 32 27 29

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

der er ikke åbent den første 
torsdag i måneden mere

Næstved afd . 73
Formand: 
Per Jørgensen
tlf. 26 28 58 71
jorgensen.per.e@gmail.com

Kasserer: 
Claus Dennis Hansen
tlf. 26 12 21 69
clausdennishansen@yahoo.dk
 

Lolland-Falster  
afd . 74
Formand: 
Michael Skaarup 
tlf. 22 79 97 99
misk@dbulolland-falster.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: 
Henrik Louie Jensen 
tlf. 23 46 01 32 - 22 11 60 10  
the-nielsen@c.dk

Kasserer: 
Mathias Skov Jensen 
tlf. 23 46 01 31 

Skorstensfejerne 
Kbh .omegn afd . 86
Formand: 
Kim Bast 
tlf. 22 15 29 90
kosten1956@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: 

Bestyrelsen: 
Kasper Sloth Johansen  tlf. 50 54 34 26     afd. 84
Marc Holt Overgaard tlf. 30 31 89 86     afd. 84
Kasper Jørgensen   tlf. 60 22 50 88     afd. 82
Kasserer: 

Lærlinge I Landsudvalget
VVS og Skorstensfejerlærlinge 
Kasper Jørgensen          tlf. 60 22 50 88 afd. 82
Steffen Haugaard        tlf. 24 66 81 20 afd. 84 
Tim Bekker Lacota        tlf. 25 69 77 57 afd. 84

suppleant: 
Kenneth Lauridsen        tlf. 60 67 15 85 afd. 84
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side 12 Blik & RørAfsender:

Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde

1 2 3 4

5 6 7

3 4 8

8 1 5 4

7 6

3 9 2 7

6 3 8

8 4 2

7 5 9 6

Skorstensfejer lærlingesatser pr . 1 . marts 2013:  

  Provinsen:  alm . pr . uge  alm . pr . time   voks .  pr . uge   voks . pr . time
  1. læreår  2.041,94   55,19   4.560,32 123,25 
  2. læreår  2.722,58   73,58   4.628,37 125,37
  3. læreår 3.403,23   91,98   4.696,45 126,93
  4. læreår  4.083,87 110,37   4.764,52 128,77

  KBH . Amt:  alm . pr . uge alm . pr . time  voks . pr . uge    voks . pr . time 
  1. læreår  2.196,06   59,35   4.938,03 133,46 
  2. læreår 2.948,08   79,68   5.011,74 135,45
  3. læreår  3.685,10   99,60   5.085,44 137,44
  4. læreår  4.422,12 119,52   5.159,14 139,44
 

VVS lærlingesatser pr . 1 . marts 2013:

   Kr . pr . time Akkord % af sv . løn Overtidsbetaling: 
 1. læreår          59,45     30 %  1-2 time       36,20 kr.
 2. læreår         68,55     40 %  o/2 time      79,10 kr. 
 3. læreår          86,40     50 %  
 4. læreår          98,35     70 %  
 Voksenlærling 108,65                   Forhandling.      
 Arbejdsdreng u/18   62,60      
 Arbejdsmand o/18          
        
Smuds udgør 8,70 kr . pr . time, der betales for minimum 3 timer pr . dag, hvis 
du har arbejde der indebærer smudstillæg . 

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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