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Kongres 2018
Blik & Rørs kongres 2018
Det var til stående applaus, der blev sagt farvel til afgående forbundsformand 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 teknologier, 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 fastholdelse af medlemmer.
Kongressen vedtog også 7 handlingsplaner for kongresperioden samt 1
politisk og 1 fagpolitisk udtalelse. Dem kan I se på Forbundets hjemmeside (www.blikroer.dk), hvor I også kan læse meget mere om de beslutninger der blev truffet på kongressen.
Kreds Sydjylland-Fyns tidligere formand Niels Braaby blev på kongressen 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 telefonopkald. Vi vil glæde os til samarbejdet med Niels og de øvrige i forbundets daglig ledelse.
På kongressen har vores kredsbestyrelse derfor afholdt et ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde, hvor man har konstitueret Jørgen Jakobsen
som formand frem til man på et ekstraordinært kredsrepræsentantskabsmøde 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 kredsbestyrelse 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
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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

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

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 Kredsens 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 opgave at foretage opmåling, samt sikre medlemskontakten 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 opgave at foretage opmåling, samt sikre medlemskontakten 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 fleksibel 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 præciseres, hvilken stilling man søger.
Valgperioden er frem til det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde i foråret 2020.
Alle valg er med ikrafttræden umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Alle ansøgere har ret til at
overvære valghandlingen på repræsentantskabsmødet med taleret.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på tlf. 51 53 31 51.
Jørgen Jakobsen
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Overblik udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Ansv.h. Jørgen Jakobsen

Studietur til Hamborg
Så er vi igen klar til at følge op på en mangeårig tradition, og denne gang har vi Blik og
Rør Ungdom med på turen. Vi har valgt at vores studietur skal gå til Hamborg
Vi skal besøge en af Europas største VVS Messer, 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 hjemkomst søndag og turen foregår i moderne
luksusbus.
Deltagerbetaling for turen er 600,00 kr. I turen er indeholdt transport, 2 overnatninger i
delt dobbeltværelse på Crowne Plaza Hamburg beliggende City Alster Graumannsweg
10, Hamburg 22087, 2 x morgenmad, 1 x frokost og 1 x middag, samt entreer m.m.
Tillæg for enkeltværelse 600,00 kr.
Bemærk! Der er ikke tegnet ekstra rejseforsikring, så husk at tjekke op på, at du selv har
en rejseforsikring.

B

Det foreløbige program for turen
med forbehold for ændringer:
23.11 Kl. 16.00	Afgang fra Odense opsamling undervejs.
		Middelfart-Esbjerg-Kolding-HorsensVejle-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

59005
Kreds Sydjylland-Fyn

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 opsamlingssteder, samt lidt information om Hamborg.
Sidste tilmelding
Blik-Rør
Fyn er 25. oktober.
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tilmelding ske efter “først til mølle” princippet, dvs.
når vi modtager din indbetaling.

skriv dit navn og mrk. Grill, eller ringe ind på 36
Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn
38 35 50.
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Vi mangler dit indlæg til bladet.
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