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Blik & Rørs kongres 2018
Det var til stående applaus, der blev sagt farvel til afgående forbundsfor-
mand Max Meyer, som nu kan nyde sin pensionisttilværelse, og her fra 
Kreds Sydjylland-Fyn skal der lyde en stor tak for det arbejde Max har 
lagt i Blik og Rør. Det var også til en stående applaus, at Blik og Rør på 
den 39. ordinære kongres valgte Henrik W. Petersen til formand for Blik 
og Rør Arbejderforbundet. Til ham skal der også lyde et stort tillykke fra 
Kreds Sydjylland-Fyn.
På kongressen var den klare holdning, at Blik & Rør skal bestå som et 
selvstændigt forbund så lang tid som overhovedet muligt. Men det vil 
kræve, at vi hele tiden udvikler os, og forstår at udnytte de nye teknolo-
gier, der er til rådighed og til gavn for medlemmerne.
Kongressen pålagde hovedbestyrelsen at undersøge muligheden for, i 
kongresperioden, at igangsætte et projekt i stil med det vi har vedtaget 
i vores kreds, nemlig at have en mand fast på organisering og fastholdel-
se af medlemmer. 
Kongressen vedtog også 7 handlingsplaner for kongresperioden samt 1 
politisk og 1 fagpolitisk udtalelse. Dem kan I se på Forbundets hjemme-
side (www.blikroer.dk), hvor I også kan læse meget mere om de beslut-
ninger der blev truffet på kongressen.

Kreds Sydjylland-Fyns tidligere formand Niels Braaby blev på kongres-
sen valgt til næstformand i forbundet, og der skal lyde et stort tillykke til 
Niels her fra kredsen. Der er ingen tvivl om, at vi vil komme til at savne 
Niels her i Kreds Sydjylland-Fyn. Han skal have ros for at efterlade en 
kreds i god form, og han er dog heldigvis ikke længere væk end et tele-
fonopkald. Vi vil glæde os til samarbejdet med Niels og de øvrige i for-
bundets daglig ledelse.

På kongressen har vores kredsbestyrelse derfor afholdt et ekstraordi-
nært kredsbestyrelsesmøde, hvor man har konstitueret Jørgen Jakobsen 
som formand frem til man på et ekstraordinært kredsrepræsentant-
skabsmøde den 15. november 2018 får valgt en ny daglig ledelse. På den 
næste side kan I se de opslåede stillinger, og det er en enig kredsbesty-
relse der bakker op om de kandidater, der er opstillet. 
Til slut vil jeg gerne takke alle de delegerede og gæster for deres store 
indsats og for deres hyggelige måde at være på under kongressen.

Følgende valg blev foretaget på kongressen for Kreds Sydjylland-Fyn:

Forretningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Jakobsen 
Hovedbestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jørgen Jakobsen, Carsten Espersen,  

Torben Nielsen
Hovedbestyrelses suppleant . . . . Mette Jørgensen
Revisorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jim Lorentzen

Jørgen Jakobsen

Kongres 2018

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

Konstitueret 
formand/næstformand:

Jørgen Jakobsen
Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51 

joj@blikroer.dk

Faglig konsulent/A-kasse: 
Carsten Espersen

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

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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Valg af kredstillidsmænd efter kongressen

Valget drejer sig om flg. poster:
Formand/faglig sekretær
Kredsformandens primære opgave er at være Kredsens 
faglige og politiske ansvarlige, og har det overordnede 
ansvar for Kredsens drift, faglige forhandlinger, kontakt 
til Forbundet og andre organisationer.
Jørgen Jakobsen har meddelt sit kandidatur til posten. 

Næstformand/Faglig sekretær
Næstformandens primære opgave er at være Kred-
sens ansvarlige for økonomi og organisationen, og 
har det overordnede ansvar for uddannelsesområdet, 
Blik & Rør Ungdom og arbejdsskadesager.
Carsten Espersen har meddelt sit kandidatur til posten.

Faglig konsulent/A-kasse
Faglig konsulent/A-kasse primære arbejdsopgaver er 
den daglige drift af A-kassen, samt A-kasse-sager, LG 
sager, Opmåling og Faglige sager 
Jim Lorentzen har meddelt sit kandidatur til posten.

Faglig konsulent/Opmåler - Jylland
Den faglige konsulent/opmåler har primært til opga-
ve at foretage opmåling, samt sikre medlemskontak-
ten gennem opsøgende virksomhed, og har ansvaret 
for Kredsens sikkerheds- og miljøarbejde.
Mette Jørgensen genopstiller til posten.

Faglig konsulent/Opmåler - Fyn
Den faglige konsulent/opmåler har primært til opga-
ve at foretage opmåling, samt sikre medlemskontak-
ten gennem opsøgende virksomhed, og har ansvaret 
for Kredsens sikkerheds- og miljøarbejde og for det 
offentlige område.
Vakant

For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være fleksi-
bel i forhold til øvrige arbejdsområder i Kredsen. Det 
forventes desuden at ansøgerne:
 • Har medlemskab i Blik & Rør
 • Har gennemgået relevante FIU kurser 
 • Har grundlæggende IT-kendskab  
 • Har faglig/politisk engagement
 •  Har lyst til at bruge sin tid på aften- og weekend 

møder
 • Har kørekort og egen bil til rådighed

Ansøgninger skal være konstitueret kredsformand 
Jørgen Jakobsen i hænde på mail: joj@blikroer.dk, 
senest 25. oktober 2018. Det skal i ansøgningen præ-
ciseres, hvilken stilling man søger.

Valgperioden er frem til det ordinære kredsrepræsen-
tantskabsmøde i foråret 2020. 

Alle valg er med ikrafttræden umiddelbart efter re-
præsentantskabsmødet. Alle ansøgere har ret til at 
overvære valghandlingen på repræsentantskabsmø-
det med taleret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til un-
dertegnede på tlf. 51 53 31 51.

Jørgen Jakobsen

I henhold til Kredsens vedtægter § 5 er der valg af kredstillidsmænd på det ekstraordinære 
kredsrepræsentantskabsmøde den 15. november 2018. 



Kreds Sydjylland-Fyn 59005 Blik-Rør Fyn

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

Vi mangler dit indlæg til bladet. 
Næste deadline er  

den 3. november 2018

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

Så er vi igen klar til at følge op på en mange-
årig tradition, og denne gang har vi Blik og 
Rør Ungdom med på turen. Vi har valgt at vo-
res studietur skal gå til Hamborg

Vi skal besøge en af Europas største VVS Mes-
ser, www.get-nord.de
Der bliver dog også tid til lidt sightseeing. 

Turen finder sted fra den 23. - 25. november, 
med afgang fredag sidst på dagen og hjem-
komst søndag og turen foregår i moderne 
luksusbus. 

Deltagerbetaling for turen er 600,00 kr. I tu-
ren er indeholdt transport, 2 overnatninger i 
delt dobbeltværelse på Crowne Plaza Ham-
burg beliggende City Alster Graumannsweg 
10, Hamburg 22087, 2 x morgenmad, 1 x fro-
kost og 1 x middag, samt entreer m.m.

Tillæg for enkeltværelse 600,00 kr. 
Bemærk! Der er ikke tegnet ekstra rejsefor-
sikring, så husk at tjekke op på, at du selv har 
en rejseforsikring. 

Tilmelding skal ske ved indbetaling af deltagergebyret 
på 600,00 kr. (1200,00 kr. ved enkeltværelse) enten ved 
MobilePay på nr. 27390 eller på  
bankkonto nr. 5362 0000350210 – husk at påføre dit 
navn ved indbetalingen. Efter din tilmelding vil du 
modtage yderligere oplysning vedr. hotel og opsam-
lingssteder, samt lidt information om Hamborg.
Sidste tilmelding er 25. oktober.

Da der er begrænset plads i bussen og på hotellet, vil 
tilmelding ske efter “først til mølle” princippet, dvs. 
når vi modtager din indbetaling.

Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn  

Det foreløbige program for turen 
med forbehold for ændringer:

23.11 Kl. 16.00  Afgang fra Odense opsamling under-
vejs.

   Middelfart-Esbjerg-Kolding-Horsens- 
Vejle-Aabenraa-Sønderborg

   Der vil blive serveret en sandwich i 
bussen 

 Kl. 21.00  Ankomst Hamborg og indkvartering 
på Hotel Crowne Plaza 

 Kl. 22.30 Godnat.

24.11 Kl. 08.00 Morgenmad
 Kl. 09.00 Afgang fra Hotellet
 Kl. 10.00 Besøg på VVS Messen 
 Kl. 13:00  Frokost på egen hånd  

(I får 15 euro til dette) 
 Kl. 16.00   Afgang fra VVS Messen tilbage til 

hotellet 
 Kl. 18:30  Middag på restaurant Gröninger 

Privatbrauerei, Willy-Brandt-Str. 47, 
20457 Hamborg

25.11 Kl. 09.00 Morgenmad 
 Kl. 10.00 Afgang fra Hamborg 
  Kl. 14:30  Forventet ankomst Odense, 
  aflæsning undervejs

Studietur til Hamborg


