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side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!
Deadline: 1. februar 2015

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. 46 34 00 97
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. 46 34 00 97
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

Har du været sygemeldt i mere end et ½ år, har 
du mulighed for nedsat forbundskontingent. 

Ring til Kredsen 46 34 00 97
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LEDEREN
Sjælland-Bornholm  side 3

Kære kollega
I Danmark er der efterhånden kommet godt gang i 
byggeriet. Flere og flere stilladser og containere
bliver synlige overalt, også på Sjælland, og vi kan se 
at ledighedstallene falder langsomt, men sikkert.

Samtidig kan vi i vores kreds konstatere, at brugen af 
opmåling ikke har været større end nu de sidste mange, 
mange år, hvilket også er utrolig positivt. At så mange 
vælger at få deres arbejde målt op tager jeg som et 
udtryk for, at man ikke længere vil finde sig i de man-
glende resultater ved overenskomstforhandlingerne og 
de priser som firmaerne præsenterer dem for.

Positivt også fordi vi ved, at stigende lønninger på ak-
kordområdet har en afsmittende virkning på timeløn-
ningerne for alle vores servicefolk.
Derfor er tiderne nu til at få gang i lønforhandlingerne 
rundt omkring i vores firmaer. Vi har konstateret, 

at det har været meget 
sløjt med indgåede aftaler 
de sidste 3-4 år, så nu skal 
opfordringen være, at I 
går til firmaet og beder 
om den lønforhandling I 
har ret til én gang om året.
Som altid står kredsen 
selvfølgelig til rådighed med råd og vedledning, hvis 
det er nødvendigt.

Så på med arbejdshandskerne, kræv din ret, så jeres 
lønninger igen kan følge trit med udviklingen.

Slutteligt skal der, fra mine kollegaer og jeg, ønskes jer 
alle, jeres kollegaer og jeres familier vind i sejlene, en 
God Jul og et lykkeligt 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: 

Svend-Erik Lien Hansen 
Toftevej 4 

3250 Gilleleje

Gavekort tilsendes 

Anmeldte arbejdspladser

CBY 8, Carlsberg grunden, Valby Ribe VVS  82.000kvm. Kontor & Bolig
Sjælør Boulevard   ------  Renovering boliger
Fredriksundsvej Kbh.  ------  Renovering boliger
Copenhagen Towers, Ørestaden John Jensen VVS 28.000kvm. Kontor
Tobaksvejen Søborg  ------  Kontorhus
Mærsk Drilling, Lyngby   DTEK  22.000kvm. Kontor
Microsoft Lyngby   ------  Kontor
Vapnagård Helsingør  ------  Gymnasium
Ordrupvej 30, Charlottenlund Wicotec-Kirkebj. 20 plejeboliger
Vestre Fængsel   ------  Inst.
Slagelse Sygehus   ------  Inst.
Køge By    ------  Fjernvarme
Hvidovre By   ------  Fjernvarme
Humlebæk By   ------  Fjernvarme
Radisevej 2-8, Kbh. S  Real VVS  Renovering plejeboliger
Absalon Hotel, Kbh.  Ib Andersen VVS Renovering 
Sandkaj 57, Nordhavnen  KM VVS  32 boliger
Næstved Sygehus   CC VVS  Inst.
Industriparken Jyderup  P. Christensen Plejeboliger
Vestergade Roskilde  Hovedst. Byg. Tag Renv.
Birkebo Birkerød   ------  ------------
Holmen Kbh.   ------  ------------
Vennemindevej Kbh.  ------  ------------
Ringstedvej Roskilde  Finn Jepsen Nye Boliger
Havtornsvej Fredriksværk  HHM  Renovering Boliger
Slangerupgade Kbh.  -------  ------------
Sjællør Boulevard Kbh.  -------  Renovering Skole
Henning Carlsen         KBH. Kronløbshuset  Nye lejl.  

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 tlf . 51 53 31 88
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side 4 Sjælland-Bornholm

NYT FRA KREDSEN 
Generationsskifte på Rønne kontoret
Kredsbestyrelsen har konstitueret Sebastian i halvtidsstil- 
ingen på Rønne kontoret fra den 1. december 2014 og 
frem til repræsentantskabsmødet i april 2015, hvor valg 
finder sted.
Gert vil sideløbende i perioden frem til april 2015 stå for at 
få sat Sebastian ind i de daglige opgaver.

Sebastian har stor erfaring i faget og brænder især for blik 
arbejdet, men glæder sig også til at komme i gang med 
det faglige arbejde.

Startede som voksenlærling i firmaet Flemming Svendsen 
VVS og blev uddannet VVS Tag- og Facademontør i 2001.

I 2004 blev han tilbudt arbejde i firmaet Eitel Bidstrup VVS og 
valgte at flytte fra lærefirmaet til nye og andre udfordring-
er. I 2010 blev han valgt til tillidsmand i firmaet og virkede 
også som arbejdsmiljø repræsentant.

I 2012 flyttede han og flere kolleger fra firmaet over i det 
nystartede firma Øens VVS, hvor han fortsat er og også vil 
være på deltidsarbejde fra december måned.

Sebastian har ydet en stor indsats i afdelingens besty-
relsesarbejde igennem flere år og blev valgt til formand 
ved forårets generalforsamling i år. Han har været med 
i Kredsens bestyrelsesarbejde siden sammenlægningen i 
2010/2011.

Sebastian er 40 år, gift og har 1 dreng på 20 år samt 1 pige 
på 16 år og blev farfar i marts 2014. 
I fritiden er han aktiv i Amerikanerbil klubben og i Harley 
Davidson MC klubben.
 

 

Bam-Bus, BAR, arbejdsgiver og tre 
garvede fjernvarmedrenge .  

Harry fra L&H Rørbyg, Kim Fra Muus Svejseteknig og Peder 
Tunbo fra Kirkebjerg, havde taget imod indbydelsen fra 
Bam-Bus v/Claus Mehlsen, der ønskede en drøftelse af 
branchevejledningen, arbejdsgivere og BAR var indbudt. 

De tre fjernvarmedrenge havde flere forslag til forbedringer,  
hvis der skulle udarbejdes en ny:
Mere afstand mellem rørene i tvillingrør (to rør i en kappe). 
Større afstand mellem rørene i graven.
Svejsehuller til både venstre- og højrehåndet.
Mulighed for tømning af vand i en gravet faskine til 
pumpen.
Tilpasning af afstande så personligt værnemiddel (hjelm og 
udsugning) kan være der.
Bedre sikkerhed ved kørende trafik.
Eller bare overholdelse af den gamle vejledning. 

Et stort problem som der oftest stødes på er, når entre-
prenøren ikke har givet pris på at udføre svejsehuller efter 
vejledningen, og vi skal diskutere med dem om vejlednin-
gen skal overholdesen. Svaret er både ja og nej. Arbejds-
giver og arbejdstager har udarbejdet denne vejledning i 
fællesskab med udgangspunkt i loven og givet forslag til, 
hvordan man kan løse opgaven. 

Der var enighed om, at man skal gennemgå den gamle 
vejledning og evt. forbedre den, så der stadig kan laves 
svejsninger og muffer i høj kvalitet og vores medlemmer kan 
holde til de skal på pension (70 år). 

Stor tak til Bam-Bus som flere gange har vist, at de prøver 
at løse arbedjsmiljøet med dialog til gavn for de udførende 
arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Kim Peder

Harry
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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.

                                                                                                                         

Sjælland-Bornholm side 5

NYT FRA A-KASSEN 

Arbejdsløshedstal den 27 . oktober 2014: 

  Skorstensfejer: medl .    arbejdsløs  %
  Afd. 85 KBH.       10            0      0,00 
  Afd. 86 KBH. omegn     17            0      0,00   
  Afd. 87 Sjælland   125            5         4,00 
  Kreds     152            5      3,29         
  Forbund     390          10      2,56      

  VVS:    medl .      arbejdsløs        %
  Afd. 71 Slagelse     159            5       3,14
  Afd. 72 Køge    102            3       2,94 
  Afd. 73 Næstved   182            8       4,40
  Afd. 74 Lolland F.      54            3       5,56
  Afd. 81 Helsingør    147            9       6,12
  Afd. 82 Hillerød    237            8       3,38 
  Afd. 83 Kalundborg     72            3       4,17
  Afd. 84 Roskilde    476          36       7,56
  Afd. 91 Bornholm      59            9     15,25
  Kreds                1488          84       5,65 
  Forbund      6363        300       4,71

Mistede medlemmer siden uge 1, 2011

  Skorstensfejer:       uge 1     27 .10 .14   + eller -      %
  Afd. 85 KBH.   11     10           -1        9,09
  Afd. 86 Omegn 25     17           -8     -32,00
  Afd. 87 Sjælland      146           125          -21       -14,38
  Kreds             182           152         -30    -16,48         
  Forbund             428           390          -38      -8,87   

  VVS:              uge 1   27 .10 .14   + eller -      %
  Afd. 71 Slagelse 186         159      -27    -14,51
  Afd. 72 Køge  109   102        -7      -6,42 
  Afd. 73 Næstved 243   182      -61    -25,10
  Afd. 74 Lolland F.   62     54        -8    -12,90
  Afd. 81 Helsingør 159   147      -12      -7,54
  Afd. 82 Hillerød 223   237     +14     +6,27 
  Afd. 83 Kalundborg   64     72       +8   +12,50
  Afd. 84 Roskilde         502   476      -26      -5,17
  Afd. 91 Bornholm         68     59        -9    -13,23
  Kreds             1616 1488        -128     -7,92                         
  Forbund             6830 6363        -467      -6,83

Udbetaling af dagpenge 
omkring jul 2014:
Alle kan fra lørdag den 20. 
december 2014 indsende 
ydelseskort for perioden  48 – 51. 
Har man senest sendt det ind via 
www.bfa.dk senest søndag kl. 
16.00, vil pengene være til dis-

position tirsdag den 23. december.
Kort der modtages efter søndag kl. 16.00 og indtil 
mandag kl. 15.00, vil pengene være til disposition 
mandag den 29. december.
Kort der modtages fra mandag kl. 15.00 og indtil 
tirsdag kl. 12.00, vil pengene være til disposition 
tirsdag den 30. december.
Kort der er modtaget efter tirsdag den 23. decem-
ber kl. 12.00, vil først blive behandlet i det nye år. 
Disse udbetalinger vil ske med ren trækprocent 
uden brug af fradrag.
Der vil blive oplyst særskilt om den særlige kørsel 
på BF-A’s hjemmeside samt på udbetalingsspeci-
fikationerne for oktober og november. 
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår 
med venlig hilsen Lene

Julefrokost 2014: 
  Kredsen for pensionister/efterløn på   
  Borholm: (VVS og Skorstensfejer) . 
  Afholdes fredag den 21 . nov . 2014, kl . 12 .30
  Tilmelding senes torsdag den 13. november

  Kredsen for pensionister/efterløn Næstved: 
  (VVS og Skorstensfejer) . 
  Afholdes:  fredag den 21 . nov . 2014, kl . 12 .30
  Tilmelding senest torsdag den 13. november

  Kredsen for pensionister/efterløn Roskilde: 
  (VVS og Skorstensfejer)
  Afholdes: fredag den 21 . nov . 2014, kl . 12 .30 
  Tilmelding senest torsdag den 13. november

  Tilmelding til kredsen 46 34 00 97 
  med venlig hilsen 

  Rasmus D . Andersen
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NYT FRA KREDSEN nstatistik 
2010

side 6 Sjælland-Bornholm

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 19

Stillingsopslag
Kreds Sjælland-Bornholm søger ny faglig medarbejder/opmåler pr . 01 .05 .2015

Opmåleren har primært til opgave at foretage opmåling samt sikre medlems-
kontakten gennem opsøgende virksomhed.

For posten gælder i øvrigt, at man skal være fleksibel i forhold til øvrige 
arbejdsområder i kredsen. Det forventes desuden at ansøgeren:

 ● Har medlemskab i Blik & Rør
 ● Har/vil gennemgå relevante FIU kurser og forbundets G-kurser
 ● Har grundlæggende EDB viden 
 ● Behersker dansk både i sprog og skrift
 ● Har faglig/politisk engagement
 ● Har lyst til at bruge sin tid på aften og weekend møder
 ● Har kørekort og egen bil til rådighed

Ansøgningen skal være Kredsformand Ole Wiil-Andersen, Blik & Rør Kreds
Sjælland-Bornholm, Grønnegade 14, 4000 Roskilde i hænde senest fredag den 12.12.14

Valgperioden er 2 år. Valg er med ikrafttræden pr. 01-05-2015.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Ole Wiil-Andersen

Kredsformand
Blik & Rør Kreds Sjælland-Bornholm

Grønnegade 14
4000 Roskilde

Tlf.: 46 34 00 97
Mail: owa@blikroer.dk
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Vor Frue Kirke Roskilde . 
Kredsen mødte Jørgen Steen Rasmussen og Bjarke Kruhøffer fra 
firmaet Finn L. Davidsen, da vi stak hoved indenfor i Vor Frue Kirke i 
Roskilde, hvor en renovering var igang. Samtidig skulle der instal-
leres varmeanlæg. Allerede ved projekteringen viste det sig, at det 
ikke var en helt almindelig opgave. 
Der skulle tages hensyn til de gamle kalkmalerier, som ikke kan tåle 
kirken bliver gennemvarmet, men samtidig skulle man også tage 
hensyn til kirkens orgel, som man havde haft fugtproblemer med. 
Kirken skulle derfor kun opvarmes, når der var kirkelig handling af 
hensyn til kalkmalerrierne. Det skulle gøres på 6 timer fra 6 til 20 grad-
er. Af hensyn til orglet blev fremføringerne i gulvet (sandlaget) ikke 
isoleret, så tempraturen blev hævet og der blev opsat en radiator. 
Varmebehovet for kirken er over 200 watt pr. m2. Der er brugt store 
rør og store radiatorer for at rumtemperaturen hurtigt kan hæves, 
uden at kirken bliver gennemvarm. Til sammenligning bruger et hus 
der er godt isoleret ca. 35 watt og et ældre 70 watt pr. m2. 

Der blev valgt de flotte HUEDVAD radiatorer, når de var synlige og 
Ribe radiatorer andre steder. Selve placeringen skulle aftales hver 
gang og med forsigtighed og mange gange kontrolmål inden man 
borede til radiatorer og rør, der skulle helst ikke gå for meget galt, da 
det er uerstattelige ting de har med at gøre. 

Fjernvvarmeinstallationen er placeret i kapellet og fremføringerne 
til kirken er 63 mm. uisoleret pexrør i sandlaget i gulvet. Rørene der 
er synlige er 2". Ved opgravningen af kirkegulvet var man ikke sikker 
på, hvad der ville dukke op. Mange steder er det 
bedre borgerskab begravet i kirken og derfor 
kunne hele processen gå istå. 

Jørgen og Bjarke syntes det har været en spændende og noget 
anderledes opgave end det de ellers udfører. 
 

Sjælland-Bornholm side 7

NYT FRA KREDSEN  nstatis-
tik 2010

Bjarke Jørgen 
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BLIK & RØR UNGDOM   
side 8 Sjælland-Bornholm

 
 Julefrokost for lærlinge 2014: 
  Julefrokost for lærlinge på Bornholm, ikke 
  fastlagt endnu, indbydelse udsendes 
  senere . 

  Fredag den 21. november 2014, kl. 18.00-?
  Afholdes julefrokost i Roskilde:
  Grønnegade 14, 4000 Roskilde
  Tilmelding senest mandag den 7. november

  Fredag den 28. november 2014, kl. 18.00-?
  Afholdes julefrokost i Næstved:
  Åderupvej 12, 4700 Næstved 
  Tilmelding senest fredag den 7. november 

  Kredsen 46 34 00 97 
  eller

  Rene H . Larsen 51 53 31 85
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BLIK & RØR UNGDOM   
 

Nr . 1 Frederik og Morten 

Nr . 3 Daniel og MartinNr . 2 Mikkel og Steffen 

Roskilde Racing Center

Lørdag den 30 . august holdt lærlingebestyrelsen tur til Roskilde Racing Center, hvor der skulle køres 
Le Mans i gokart . 30 forventningsfulde lærlinge havde tilmeldt sig . 
Efter velkomst, gennemgang af regler og dagens arrangement blev holdene inddelt . For at gøre det 
så retfærdigt som muligt, blev de sammensat efter kg . pr . bil . 
  
Da der var lejet 15 biler i 2 timer fik hver lærling mulighed for at køre 3 x 20 minutter. Er man ikke vant til at køre, 
er det utroligt hårdt . 
Løbet gik igang og feltet fulgtes ad de første omgange, men blev hurtigt spredt . Vi blev udfordret af vejret, da der 
kom regn som udfordrede køreteknikken . Der var virkelig tale om klasseforskel, for da vi var færdige, havde det 
vindende hold overhalet bundholdet med 15 omgange . Der var tid til at snakke mellem holdene, når man var 
udskiftet og vi havde en pragtfuld dag, som blev afsluttet med flæskestegs- og kyllingsandwich fra grillen, samt 
chips, slik og forfriskninger fra baren under løbet . 
  

      1 pladsen: Morten Bregninge - Frederik Ravn Reffelt
 2 pladsen: Mikkel Johansen   - Steffen Haugaard  
 3 pladsen: Daniel Vedsmand - Martin Wesselhoff

  
  Lærlingebestyrelsen vil gerne takke for en dejlig dag og 
  håber at ses igen til julefrokosten eller årsmødet i marts 2015 
  
  På bestyrelsens vegne
  Rene H . Larsen
  Telefon: 51 53 31 85                            
  mail: rhl@blikroer .dk
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side 10 Sjælland-Bornholm 

NYT FRA AFDELINGEN  
Udlejning af sommerhus til alle i Kredsen Slagelse afd . i Bon-Bonland: 

Med ca . 100 tilmeldinger bestående af medlemmer, børn 
bedsteforældre og børnebørn, var rammerne for en god tur 
lagt, vejret var perfekt og stor glæde blandt de deltagende 
børn. Som sædvanlig var der lejet et telt, hvor vi mødtes og 
spiste vores medbragte mad. Afdelingen var vært ved det 
våde og et lotteri, hvor der kunne vindes huer og badebol-
de til stor succes for vinderne. 
Der har kun været positive tilbagemeldinger på turen og 
håber mange af afdelingens medlemmer vil deltage til an-
dre ture og i julefrokosten den 5. december på Benløse Kro. 
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende 
nytår. 

Roskilde afd . har købt sommerhuset i Lalandia, Digestien 115 L

Huset er i to plan, 103 kvadrat meter med plads til max. 8 personer
Huset består af stue/køkken, badeværelse m/spa og sauna, toilet, 
bryggers og 3 værelser. Der er vaskemaskine og tørretumbler i 
bryggers og køkkenet er udstyret med blandt andet: køle/fryseskab, 
opvaskemaskine, glaskeramisk komfur, elkedel. Micro-ovn og kaffe-
maskine.
Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude medbringes.
Alle opholdspriser er inklusiv adgang til Aquadome (badeland), 
Monky Tonky Land (legeland) og slutrengøring. 
Strøm er eksklusiv.
 
Lejemål samt priser:
Højsæson:Børnenes sommerferie samt ugerne 1, 7, 8, 42 og 52
Mandag til søndag    6.000 kr.
Resten af året mandag til søndag   4.500 kr.
Uger hvor der kun er åbent tirsdag til søndag   4.000 kr.
Uger hvor der kun er åbent torsdag til søndag  3.500 kr.
Uden for højsæson mandag til torsdag  3.000 kr.
Uden for højsæson fredag til søndag    3.000 kr.
Strøm afregnes efter forbrug pr. kw.                3 kr.
Depositum pr. ophold    1.000 kr.
En hund må medtages imod en merbetaling pr. overnatning       
75 kr. (Ved mere end 4 overnatninger betales max 300 kr.)

Udlejningen sker efter først til mølle princippet. Udlejning af huset for 
efterfølgende år kan tidligst ske fra 1. november i indeværende år.

Huset lejes ud til alle medlemmer af Sjælland-Bornholm

Alt vedr. huset: 

Rasmus D . Andersen 51 53 31 88 eller rda@blikroer .dk
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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: 
Jesper Pedersen
tlf. 22 56 62 20
nbr@hotmail.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: 
Jens Clausen 
tlf. 23 46 01 31 
jens.wc@live.com

Kasserer: 
Mathias Skov Jensen 
tlf. 23 46 01 31 
mac_430@hotmail.com

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

Kasserer: 
Jørn Ystrøm 
tlf. 

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: 
Sebastian D. Hansen 
tlf. 53 74 30 42
sdgh@live.dk

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

Lærlingebestyrelsen Club 8
Formand: 

Bestyrelsen: 
Steffen  Haugaard   tlf. 50 54 34 26     afd. 84
Tim Bekker Lacota   tlf. 25 69 77 57     afd. 84

Kasserer: 

Lærlinge I Landsudvalget
VVS og Skorstensfejerlærlinge 
Steffen Haugaard        tlf. 24 66 81 20 afd. 84 
Tim Bekker Lacota        tlf. 25 69 77 57 afd. 84

Suppleant: 
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side 12 Blik & RørAfsender:

Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde
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Skorstensfejer lærlingesatser pr . 1 . marts 2014:  

  Provinsen:  alm . pr . uge  alm . pr . time   voks .  pr . uge   voks . pr . time
  1. læreår  2.082,77   56,29   4.651,53 125,72 
  2. læreår  2.777,03   75,05   4.720,95 127,59
  3. læreår 3.471,29   93,82   4.790,38 129,47
  4. læreår  4.165,55 112,58   4.859,81 131,35

  KBH . Amt:  alm . pr . uge alm . pr . time  voks . pr . uge    voks . pr . time 
  1. læreår  2.255,28    60,95   5.036,79 136,13 
  2. læreår 3.007,04   81,27   5.111,97 138,16
  3. læreår  3.758,80 101,59   5.187,14 140,19
  4. læreår  4.510,56 121,91   5.262,32 142,22
 

VVS lærlingesatser pr . 1 . marts 2014:

   Kr . pr . time Akkord % af sv . løn Overtidsbetaling: 
 1. læreår          60,60     30 %  1-2 time       36,75 kr.
 2. læreår         69,85     40 %  o/2 time      80,30 kr. 
 3. læreår          88,05    50 %  
 4. læreår        100,15     70 %  
 Voksenlærling 110,15                   Forhandling.      
 Arbejdsdreng u/18         
 Arbejdsmand o/18          
        
Smuds udgør 8,85 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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