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side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!
Deadline: 1. september 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:
Sebastian D. Hansen 
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 81
Email: sdgh@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

Sjælland-Bornholm nr. 1 år 2015_JB.indd   2 08/04/15   09.53



LEDEREN
Sjælland-Bornholm  side 3

Kære kollega

2015
Statens takster for kørsel: 

fra 0-20.000 km pr. år  3,70 kr. pr. km. 
over 20.000 km. pr. år  2,05 kr. pr. km.

Befordringsfradrag:
0-24 km. pr. dag ingen fradrag 
25-120 km. pr. dag  2,05 kr. pr. km. 
over 120 km. pr. dag  1,03 kr. pr. km  

Soduko vinder: 

Irwind Nielsen 
Nøddelunden 376

2765 Smørum 

Gavekort tilsendes 

Anmeldte arbejdspladser

CBY 8, Carlsberg grunden, Valby  Ribe VVS  105.000 kvm. Kontor/ Bolig

Sjælør Boulevard, Valby   Ribe VVS  Renovering 550 boliger

Copenhagen Towers, Ørestaden  John Jensen VVS 28.000 kvm. Kontor 

Patronvej Gladsaxe   Wicotec-Kirkebjerg Reno. Veksler Stationer

Slagelse Sygehus   Wicotec-Kirkebjerg Inst.

Statsfængsel Nørre Alslev  Wicotec-Kirkebjerg Inst.

Radisevej 2-8, Kbh. S   Real VVS  Renovering 80 plejeboliger

Bjelkes Alle    Hovedstadens Bygn. Tagrenovering

Østerbrogade   N.P. Tag  Tagrenovering

Birkevænget Nakskov   Næstved Vvs Renovering boliger

Strandgade Kbh.   Becko  Nye Boliger

Islands Brygge   Becko  Nye boliger

Fredriksværksgade Hillerød  HHM  Plejeboliger

Kildemoseparken, Ølsted  HHM  Uskift. Tagrender & nedløb

Kildegårsvej Gentofte   Sanoterm  Nye boliger

Herlev Hovedgade   Ib Andersen  Erhverv

Bernstoffsgade   Brøndum  Sprinkler

Skovparken, Espergærde  Poul Sejr Nielsen Renovering boliger

Bernhard Bangs Alle, Fr. Berg  HP Christensen Renovering andet byggeri

Weidemargade 1-5   Fredensborg VVS  Renovering af køkken og bad

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.

Sebastian D . Hansen tlf . 51 53 31 81
&

Johnny D . Andersen tlf . 51 53 31 84
 & 

Rasmus D . Andersen tlf . 51 53 31 88



Nu dages det brødre, det lysner i øst……..Sådan lyder det i en god gammel arbej-
dersang og med lidt omskrivning kan vi tillade os at sige, at nu lysner det indenfor 
VVS branchen.

Faktum er, at opsvinget er godt på vej, ordrebøgerne er fyldte rigtig mange steder 
og optimismen er vendt tilbage.

Sammenholdt med de rigtig mange store projekter, som enten er i gang eller skal opstartes i indeværende 
år, er tiden nu kommet til, at der ikke længere skal udvises den tilbageholdenhed i de årlige lønforhandlinger, 
som vores kollegaer har gjort de sidste mange år.

Alle forudsætninger er nu tilstede for at gå til firmaet og forhandle reelle lønstigninger hjem, som ikke bare 
sikrer reallønnen, men faktisk får en VVS løn til at stige.

På skorstensfejerområdet er lønnen jo sikret gennem den centrale overenskomst, da Skorstensfejeroverens-
komsten hører ind under normallønsområdet og det har faktisk betydet flotte lønstigninger hvert år gennem 
de sidste mange år, så nu er tiden kommet til at også vores kollegaer på VVS området, får del i kagen

Alt i alt er der basis for stigninger i lokallønnen i år, så nu er det i arbejdstøjet og ud og hente de penge I med 
rette har krav på.
                  Der skal herfra lyde et held og lykke  
                  og kredsen er som altid, klar med  
                  gode råd, hvis der bliver brug for det.. 
            
                   Ole Wiil

Sjælland-Bornholm nr. 1 år 2015_JB.indd   3 08/04/15   09.53



side 4 Sjælland-Bornholm

NYT FRA AFDELINGEN  

 

Helsingør afdeling havde inviteret medlemmerne til en aften med VM zink og værktøjsfirmaet Henning Sørensen. 
52 kolleger var tilmeldt og de modtog en USB nøgle og mappe med tegninger over detaljer på opgaveløsninger.
Lasse fra VM zink gennemgik teori vedr. valg af løsninger, når man vælger underlag til zinktaget og konsekvensen ved 
brug af blindfalse. Der blev vist billeder med huller i zinktage, der var lidt over 5 år gammelt. Forkert underlag resulterede 
i, at kondensvandet på bagsiden af zinken ikke kunne komme væk og derfor tærrede zinken. Ralf viste nemme løsninger 
ved faldsning, da det helst skal være så nemt som muligt og gav gode tips til vanskelige løsninger ved vinduer i kviste samt 
hans helt egen løsning på en skorstensinddækning. 
Frank fra Henning Sørensen viste nyt værktøj til zinkarbejde samt den videre udvikling, der havde været på noget af det 
gamle falseværktøj, så man undgår mærker. 
Vi afsluttede med en slagterpølse fra grillen. 
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Sjælland-Bornholm side 5

NYT FRA A-KASSEN 

Arbejdsløshedstal den 23 . marts 2015: 

  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     395          12      3,04     

  VVS:    medl .      arbejdsløs        %
  Afd. 71 Slagelse     143            14       9,79
  Afd. 72 Køge    112            10       8,93 
  Afd. 73 Næstved   186            13       6,99
  Afd. 74 Lolland F.      50            5     10,00
  Afd. 81 Helsingør    143            11       7,69
  Afd. 82 Hillerød    226            9       3,98 
  Afd. 83 Kalundborg     70          10     14,29
  Afd. 84 Roskilde    481          40       8,32
  Afd. 91 Bornholm      59            8     13,56
  Kreds                1470        120       8,16 
  Forbund      6328        438       6,92

Mistede medlemmer siden uge 1, 2011

  Skorstensfejer:       uge 1     23 .03 .15   + 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           395             

  VVS:              uge 1   27 .10 .14   + eller -      %
  Afd. 71 Slagelse 186         143      -43     -23,11  
  Afd. 72 Køge  109   111       +3      +2,75   
  Afd. 73 Næstved 243   186      -57     -23,45  
  Afd. 74 Lolland F.   62     50      -12       -19,35
  Afd. 81 Helsingør 159   143      -16     -10,06
  Afd. 82 Hillerød 223   226       +3      +1,34
  Afd. 83 Kalundborg   64     70       +6      +3,37
  Afd. 84 Roskilde         502   481      -21       -4,18
  Afd. 91 Bornholm         68     59        -9    -13,23
  Kreds             1616 1470        -146     -9,03
  Forbund             6830 6328        -502     -7,35  

Nyt fra A – Kassen 2015

Der er fra 2015 sket ændringer på dagpengeområdet, de vigtigste kan du se her:

● Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående   
 uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
● Retten erhverves fra første ledighedsdag, og uddannelsen skal ligesom i dag afholdes inden for en referenceperiode på 9  
 måneder for ledige over 25 år, og 6 måneder for ledige under 25 år.
● Hvis den ledige ønsker at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i ledighedsforløbet, skal den ledige efter sin cv-  
 samtale i a-kassen til en samtale i jobcentret hurtigst muligt og senest en uge efter den ledige anmoder om det.
● Ledige, der påbegynder et uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte uddannelsen i ledighedsperioden. 
 Det forudsættes, at den påbegyndte uddannelse indgår på den landsdækkende positivliste, og at medlemmet er omfat- 
 tet af målgruppen.
● Det er A-kasserne, der træffer afgørelse om den lediges ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Ændringerne i G-dage betalingen gælder KUN ansættelse under 3 måneder .
● I 2015-2016 betaler arbejdsgiveren dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag 827,00 kr. pr. dag
● I 2017 betaler arbejdsgiveren for 1. ledighedsdag 827,00 kr. pr. dag
● For medlemmer, hvor ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder, skal arbejdsgiveren ikke betale dag- 
 pengegodtgørelse fra 2018.

Dagpengesatser for 2015 .
● Dagpenge satsen fuldtid:  827,00 kr. pr. dag.  =  4.135,00 kr. pr. uge
● Dagpenge satsen deltid:   551,00 kr. pr. dag.  =  2.755,00 kr. pr. uge
● Dimittend satsen (Ny udlærte): 678,00 kr. pr. dag.  =  3.390,00 pr. uge
● G-dage satsen:   827,00 kr. pr. dag
● For at opnå maksimal dagpengesats på 827 kr. pr. dag skal du have en bruttoindkomst for 12 uger på mindst 59.892 kr. Er  
 du månedslønnet, skal du have en bruttoindkomst for 3 måneder på mindst 64.883 kr. eller ca. minimum 135,- kr. pr. time. 

Du kan altid kontakte kredsen ved spørgsmål vedrørende A-kasse spørgsmål.

Med venlig hilsen 
Lene og Jon 
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Reception
Gert Mortensen stopper i kredsen 

den 1. maj 2015

Efter rigtig mange år i kredsens tjeneste har Gert nu valgt, at tiden er kommet 
til at nyde sit otium.

Gert har i mange år været Blik & Rørs repræsentant på Bornholm og de se-
neste 4 år kredsens repræsentant på klippeøen, til gavn for vores kollegaer 

derovre.

Derfor siger han den 1. maj 2015 tak for denne gang og det vil kredsen 
selvfølgelig markere ved en lille reception, hvor alle jer, der kender Gert, kan 

komme forbi og tage afsked med Gert

fredag den 17 . april 2015
    fra kl . 13 .00 - 17 .00

   Fabriksvej 1
 3700 Rønne

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

NYT FRA KREDSEN nstatistik 
2010

side 6 Sjælland-Bornholm
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Sjælland-Bornholm side 7

NYT FRA KREDSEN  nstatis-
tik 2010

Reception
Johnny D. Andersen stopper i kredsen

den 1. maj 2015

Efter mange gode år i kredsens tjeneste har Johnny nu valgt at nok-er-nok.

Derfor siger han den 1. maj 2015 tak for denne gang, og det vil kredsen 
selvfølgelig markere ved en lille reception, hvor alle jer der kender Johnny, 

kan komme forbi, fortælle lidt røverhistorier og få lidt godt til ganen.

Vi håber derfor, at rigtig mange medlemmer, kolleger, andre organisationer, 
venner og familie kommer og siger 

pænt tak for kampen til Johnny. 

fredag den 8 . maj 2015
    fra kl . 12 .00 - 16 .30

   Grønnegade 14
 4000 Roskilde
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BLIK & RØR UNGDOM   
side 8 Sjælland-Bornholm

Julefrokost for lærlinge 2014: 
Julefrokost i Roskilde med deltagelse af 7 lærlinge . vi havde en skøn aften med god mad og en lille en 
til halsen, håber flere vil deltage næste år. 

Lærlinge fra Sjælland-Bornholm . 
Vi gjorde alt hvad vi kunne for at vinde pokalen med hjem, dog måtte vi kapatulere til Fyn i finalen, de 
havde et bedre hold, vi kommer stærkt igen næste år . 
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Sjælland-Bornholm side 9

BLIK & RØR UNGDOM   

Lærlinge fra Sjælland-Bornholm . 
Kredsen takker lærlingene for en dejlig tur og håber at se jer til andre arrangementer i løbet af året .

Årsmødet blev afholdt med stor aktivitet fra lærlingene . Der var livlig debat med vores næstformand i for-
bundet vedr . overenskomsten, Henrik debaterede med lærlingene, hvad sker der, hvis vi ikke støtter de LO 
forbund, der forhandler overenskomsten? Vil vi kunne klare os uden og hvad vil konsekvensen være med 
en lovgivende mindsteløn, som i Tyskland på 8,5 euro (70,- kr . pr . time) eller tror vi, den ville blive højere?
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side 10 Sjælland-Bornholm 

NYT FRA AFDELINGEN  
Bornholm: 

Efter et års pause har Bornholms afdeling igen fejret en god kollega, der har været med i 
Blik og Rørarbejderforbundet i 50 år.
 
Den 1. oktober 1964 blev Rino Rasmussen indmeldt i Forbundet og A-kassen som ny udlært 
svend og har været medlem uafbrudt siden, dog de første mange år i Rør og Blik, Køben-
havns afdeling.

Afdelingsbestyrelsen fejrede Rino og fruen med en god middag på Cafe Værftet i Sandvig, 
hvor afdelingsformand Sebastian Hansen samtidig overrakte Rino Forbundets æresdiplom 
og guldnål. 

Sebastian er kommet godt igang i kredsen og har deltaget med to lærlinge i årsmødet i 
Svendborg. 

Gert er ved at stoppe og Sebastian vil overtage alle opgaverne på Bornholm. Skorstensfejer 
og VVS'er kan alle nyde godt af hjælp fra Sebastian. 
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Sjælland-Bornholm  side 11

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: 
Tommy Andersen
tlf. 60742979
1188ta@gmail.com

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
kimbast56@yahoo.dk 

Kasserer: 
Jørn Ystrøm 
tlf. 3122 10 72
jorny@ofir.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: 
Sebastian D. Hansen 
tlf. 51 53 31 81
sdgh@live.dk

Kasserer: 
Gert Mortensen 
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
Kim Buchholdt       tlf. 51 92 74 20 afd. 72 
 
suppleant: 
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side 12 Blik & RørAfsender:

Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde

2

8 6 3

1 9 8

1 5 7 4

4 9

2 5

7 6

9 2 1

4 6 2 8 7

Skorstensfejer lærlingesatser pr . 1 . marts 2015:  

  Provinsen:  alm . pr . uge  alm . pr . time   voks .  pr . uge   voks . pr . time
  1. læreår  2.124,43   57,42   4.744,56 128,23 
  2. læreår  2.832,57   76,56   4.815,37 130,15
  3. læreår 3.540,72   95,70   4.886,19 132,06
  4. læreår  4.248,86 114,83   4.957,00 133,97

 
  KBH . Amt:  alm . pr . uge alm . pr . time  voks . pr . uge    voks . pr . time 
  1. læreår  2.300,39   62,17   5.137,53 138,85 
  2. læreår 3.067,18   82,90   5.214,21 140,92
  3. læreår  3.833,98 103,62   5.290,89 143,00
  4. læreår  4.600,78 124,35   5.367,57 145,07
 

VVS lærlingesatser pr . 1 . marts 2015:

   Kr . pr . time Akkord % af sv . løn Overtidsbetaling: 
 1. læreår          61,75     30 %  1-2 time       37,35 kr.
 2. læreår         71,20     40 %  o/2 time      81,60 kr. 
 3. læreår          89,70    50 %  
 4. læreår        102,10     70 %  
 Voksenlærling 111,80                   Forhandling.      
 Arbejdsdreng u/18   64,40        
 Arbejdsmand o/18          
        
Smuds udgør 9,00 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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