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ADRESSELISTE
KREDSKONTOR
Blik og Rørarbejderforbundet,
Nord-/Midtjylland
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 10.00-12.00
Torsdag 10.00-12.00 og 13.30-17.00
Fredag er A-kassen lukket
Kredsformand:
Finn Guldbech
Mobil: 20 61 70 49
Dir: 36 38 35 11
fgo@blikroer.dk
Næstformand:
Thomas Christensen
Mobil: 23 48 34 68
Dir: 36 38 35 12
thc@blikroer.dk
Faglig medarbejder/opmåler:
Gert Zacho Andersen
Mobil: 23 48 34 67
Dir: 36 38 35 13
gza@blikroer.dk
A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard
Tlf. 36 38 35 10
Dir: 36 38 35 14
joe@blikroer.dk

Kontor for A-kasse
og filialkontor Viborg
Lundborgvej 3
8800 Viborg
Tlf:  36 38 35 10
Fax: 86 61 48 97
E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk
Åbningstider:
A-kassen Mandag til onsdag  
kl. 10-13
Tlf: 36 38 35 10
Kredskasserer/A-kassen
Leo Nielsen
Mobil: 20 20 71 97
Dir: 36 38 35 16
lnl@blikroer.dk
Faglig medarbejder:
Bjarne B. Kristensen
Mobil: 20 20 71 98
Dir: 36 38 35 15
bbk@blikroer.dk

Filialkontor Aarhus:
Sonnesgade 9
8100 Aarhus C
Tlf:  36 38 35 10
E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk
Faglig medarbejder:
Hans Hovmand-Olsen
Mobil: 23 32 91 20 • Dir: 36 38 35 18
hho@blikroer.dk
Opmåler:
Esben Malling
Mobil: 21 70 30 38 • Dir: 36 38 35 19
esm@blikroer.dk
Metalopmåler:
Finn Sørensen
Mobil: 40 28 8267
fis@blikroer.dk
A-kasse sagsbehandler:
Per Nielsen
Dir: 36 38 35 20
pen@blikroer.dk

SKORSTENSFEJERNES
JYLLANDS AFDELING
Formand: Hans Mortensen
Tlf. 61 16 36 75
Kasserer: Poul Erik Grubbe
Tlf. 86 55 60 08
Sikkerhedsrepræsentant:
Bjarne Rasmussen
Tlf. 98 88 34 08

AALBORG AFDELING:
Formand: Thomas Christensen
Tlf. 23 48 34 68
Kasserer: Finn Guldbech
Tlf. 20 61 70 49

HJØRRING AFDELING:
Formand: Niels Ole Hjermitslev
Tlf. 98 92 69 06
Kasserer: Flemming Hansen
Tlf. 98 92 98 72

FREDERIKSHAVN AFDELING:
Formand: Peter Gislund
Tlf. 27 21 50 18
Kasserer: Leo Andersen
Tlf. 26 37 27 79

NYKØBING MORS AFDELING:
Formand: Michael Wadmann
Tlf. 97 91 21 23
Kasserer: Finn H. Eriksen
Tlf. 97 92 49 34

HERNING AFDELING:
Åbningstider:
Hver torsdag 16.15-17
Formand: Carsten Hansen
Tlf. 27 62 37 07
Kasserer: Kurt Olesen
Tlf. 97 21 62 36

VIBORG AFDELING:
Per Trier Klausen
Tlf. 86 62 82 33
Kasserer: Flemming Trier Klausen
Tlf. 86 67 27 94

HOLSTEBRO AFDELING:
Formand: Carsten Ringsted
Tlf. 20 64 00 55
Kasserer: Lars Nielsen 
Tlf. 21 34 64 10

SKIVE AFDELING:
Poul H. Laursen
Tlf. 97 52 33 15
Kasserer: Bue Bom Jensen
Tlf. 20 20 71 98

ÅRHUS AFDELING:
Formand: Hans Hovmand-Olsen
Mobil 23 32 91 20
Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen
Tlf. 86 29 14 57

RANDERS AFDELING:
Formand: Kim Brun Andersen
Tlf. 25 24 87 57
Kasserer:
Erling Petersen
Tlf. 29 86 64 65

SILKEBORG AFDELING:
Formand:
Bjarne Sondberg
Tlf. 75 75 21 88
Kasserer: Poul Erik Niebuhr
Tlf. 86 82 99 96
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Det kredsblad du nu modtager
er et fælles kredsblad for
Blik og Rør – Nord-Midtjylland

Redaktion:
Ansvarshavende
Finn Guldbech
Kredsformand

Bjarne Kristensen
Faglig medarbejder

Hans Hovmand-Olsen
Faglig medarbejder

Udkommer i 2.700 eksemplarer

Deadline for næste nummer
Fredag den 1. februar 2013

GRAFISK PRODUKTION:
KLS Grafisk Hus A/S 

      

Så kom regeringen endelig med en hjælp  (Akutjob )til de 
ledige der falder ud af dagpengesystemet til nytår, aftalen 
gælder frem til sommer.
Aftalen om oprettelsen af 12.500 akutjob giver et helt nyt 
perspektiv for indsatsen over for de arbejdsløse, der står til at 
falde ud af dagpengesystemet. Netop sigtet med at tilbyde folk 
at komme i arbejde er det bedste man kan gøre for de ledige. 
Der er tale om reelle job, der også giver ret til genoptjening. 
For mig at se er der ingen tvivl om, at denne aftale vil gøre en 
reel og konkret forskel, og det er et skridt i den rigtige retning, 
- men der kan /skal gøres noget mere, for hvad sker der med 
de ledige der falder ud til sommer ?
Vi kan ikke som kreds leve med at der” bare”  er én der falder 
ud af dagpengesystemet, der er medlemmer der i hele der 
arbejdsliv har betalt til dagpengesystemet, så er det ikke rim-
meligt at de falder ud af systemet.

Tidligere kunne man få dagpenge i 2 år, og derefter kom man i 
aktivering i 7 måneder, derefter kunne man få dagpenge i 2 år. 
Osv. Med sidst i firserne og først i halvfemserne, hvor ledigheden 
var på 20-25 % kunne man få dagpenge i op til 7 år, senere blev 
perioden hvor man kunne få dagpenge nedsat til 4 år, og senest 
nedsatte den tidligere VK regering den til de 2 år som den er nu.

Vi har i vores kreds Nord-Midtjylland ca. 25-30 af vores med-
lemmer der har risiko for at falde ud af dagpengesystemet, 
og det vil sige at deres økonomiske sikkerhedsnet forsvinder 
under vores medlemmer, så kan de få kontanthjælp siger 
regeringen.
For være kunne få kontanthjælp må man ikke have værdier 
over 10.00,00 kr. så det er ikke sandsynligt, at vores medlem-
mer kan få kontanthjælp.

Det vil ”klæ” regeringen hvis den gik ind og ændre optagel-
seskravet på 1924 timer til de gamle 962 timer, det vil redde en 
del af de ”udfaldstruende” man kunne også ændre aktivering 
af de ledige til, de timer de er i aktivering gælder som alm. ar-
bejdstimer, man kunne også forlænge deres dagpengeperiode 
med et halv år, som regeringen så kunne bruge til at få gang 
i den Kiksstart som de har talt så meget om, og som ikke har 
slået igennem endnu.
Hvad gør vi så i kredsen for de ”udfaldstruende”?. Vi gør det, 
at vi tager en kontakt til hver enkelte, for sammen at finde en 
løsning der passer til medlemmet, vi har et  godt netværk bl.a. 
til nogle VVS virksomheder her i vores område samt nogle 
virksomheder der har arbejde i Norge. 
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Kredskontor Aalborg
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk

Formand
Finn Guldbech

Personale • Kredsrepræsentantskabet
Kredsbestyrelsen (ansv.) • HB/ FU
Konkurs/Feriepengesager • LO
Kredsblad (ansv.) • PU-Møder • Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift • LLU 
Tekniske Skole • Censor • Overflyt-
ninger/Grænsesagser • Opsøgende 
arbejde • Værkstedsgodkendelser • 
Pensionsordninger • Afd. generalfor-
samlinger • Kredsen for off. Ansatte. • 
Arbejdsskadesager BAT – Jylland • FIU- 
kurser/tilmeld Tillid/ Sikkerhedsrepr. • 
Overenskomstforhandlinger VVS

Næstformand
Thomas Christensen

Kredsrepræsentantskabet • Kredsbe-
styrelsen • Referat fra kredsbestyrelsen 
(ansv.) LLU- Tekniske Skole (ansv.) •  
Censor/værkstedsgodkendelser • Op- 
søgende arbejde • AT- Kontakt • Ar-
bejdsmiljø/Byggepatruljer • FIU- Kur-
ser/Tilmelding Tilid/ Sikkerhedsrepr. 
• Medlemsinfo. Formidling af arbejde 
• Lærlingearbejde (ansv.) • Skorstens-
fejerkredsen (ansv.) Overenskomstfor-
handling Skorstensfejerne Organisering 
(ansv.) • Afd.-generalforsamling • Tilsyn 
Blokhus • Slettelister/Restancer
• Efteruddannelse.( ansv.)

Opmåler
Gert Zacho

Kredsrepræsentantskabet • Kredsbesty-
relsen • LLU- Tekniske Skole • Censor
Opsøgende arbejde • Byggepatruljer
Akkordholder/Sjakbejs • Opmålerord-
ningen (ansv.) • afd. generalforsamling
Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Medlemsinfo
Rørklubber

A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard

Filialkontor Viborg
Lundborgvej 3, 8800 Viborg
Tlf. 36 38 35 10

Kasserer
Leo Nielsen

A-kasse-administration • Kontingent/
Restancer (ansv.) • Indmelding/slet-
ning af medlemmer • Overflytninger 
administrativt • Sommerhusadministra-
tion Bogholderi, regnskab, budget/PU 
Udbetaling af løntabsgodtgørelse Løn-
ningsbogholderi • A-kassebladudvalg 
Revision • EDB/ IT (ansv.) • Forsikringer 
Kontortider i afd. • Censor/værksteds-
godkendelser • LLU- Tekniske Skole Afd. 
Generalforsamling • Kredsbestyrelsen • 
Kredsrepræsentantskabet

Faglig medarbejder
Bjarne Kristensen

Kredsrepræsentantskabet • Kredsbe-
styrelsen • LLU- Tekniske Skole (ansv.) 
Censor/værkstedsgodkendelser Opsø-
gende arbejde • AT- Kontakt Arbejds-
miljø/Byggepatrulje (ansv.) Konkurs/ 
Feriepengesager • Lærlingearbejde • 
FIU- Kurser/ Telmeld (ansv.) Tillid/ Sik-
kerhedsrepr. • Faglige sager/mægling/
Voldgift • Medlemsinfo Formidling af 
arbejde • Ventilationskredsen (ansv.) 
• BAT-styregruppe Arbejdsskadesager 
(ansv.) • Afd. Generalforsamling • Tilsyn 
sommerhuse • LO

Filialkontor Aarhus:
Sonnesgade 9, 8100 Aarhus C
Tlf. 36 38 35 10

Faglig medarbejder
Hans Hovmand

Kredsrepræsentantskabet• Kredsbe-
styrelsen• LU- Tekniske Skole (ansv.) 
Censor/værkstedsgodkendelser 
Opsøgende arbejde• T- Kontakt (ansv.) 
Arbejdsmiljø/byggepatrulje • Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde FIU- 
kurser/ Tilmeld. • Tillid/ Sikkerheds-
repr. • Lønstatistik (ansv.) • Medlemsinfo 
Formidling af arb. • Jernkredsen (ansv.)
Afd. Generalforsamlinger • LO Faglige 
sager/mæglingsmøder/Voldgift Arbejds-
skadesager • Slettelister/Restancer

Opmåler
Esben Malling

Kredsbestyrelsen • LLU- Tekniske Skole
Censor • Opsøgende arbejde • Byg-
gepatruljer • Akkordholder/Sjakbejs 
Opmålerordningen (ansv.) • afd. gene-
ralforsamling • Tillid/Sikkerhedsrepr. 
Medlemsinfo. • Rørklubber

A-kasse sagsbehandler:
Per Nielsen

Kredsen er en sammenlægning af
kredsene Nordjylland, Vestjylland 
og Østjylland. Kredsens hoved-
kontor placeres i Aalborg, men har 
filialkontorer i Viborg og Århus.
Kredsen har 2515 medlemmer. Heraf 
er 189 af dem skorstensfejere, mens 
lærlingene udgør 371 af kredsens 
medlemmer. 

FREDERIKSHAVN 

HJØRRING 

AALBORG
kredskontor

NYKØBING M 

SKIVE 

VIBORG RANDERS 

ÅRHUSSILKEBORG 

HOLSTEBRO

HERNING 

Kreds               Nord-Midtjylland

B L I K  O G  R Ø R  •  N O V E M B E R  2 0 1 2
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Fra venstre: Thomas Larsen (Byens Blikkenslager og Vvs 
Hjørring), Niels Sterup (Hjørring Rørteknik A/S), Kristoffer 
Røn Christiansen (Gjøl Vvs), Anders Østergaard Jørgensen 
(Blikas A/S), Mathias Joachim Skov (C.O. MøllerApS).

Bagest fra venstre: Martin Poulsen (Hjørring Varme og 
Vvs Service), Jesper Skærup Nielsen (M.R. Smedie og Rør-
teknik A/S), Rasmus Nydam (Vvs og Tømrermester Arne 
Taulborg), Dennis Lantau Sørensen (Nielsen og Brostrøm 
A/S), Alexander Kjærsgaard Henriksen (Stenum Vvs), 
Chris Stoklund Christensen (Nordjysk Vvs Sæby), Martin 
Poulsen (Vvs Rørmontage Hou), Marek Mocek (Thomsen 
& Fals A/S).
Forrest fra venstre: Stefan Nielsen (Veje Vvs), Flemming 
Ranum (Vesthimmerlands Vvs), Christopher Hjørringga-
ard (Kaj Larsen Vvs).

Følgende VVS Blikkenslagere  
har gennemført svendeprøve ved 
 Construction College Aalborg,  
med  meget flotte resultater:

Følgende VVS Energispecialister 
har gennem-ført svendeprøve ved 
Construction College Aalborg,  
med meget flotte resultater:

Fra venstre:
Morten Smedsgaard Jensen
Kenneth Kjemsø Kjeldgaard Iversen
Jennie Ib Pedersen
Lasse Dahlerup
Tobias Klint
Steffan Andersen
Faglærer Anders Østergaard

Nye VVS-BLIKKENSLAGERE 
Fra Herningsholm

Bagerst fra venstre
Jens Kjærgaard. Mikkel Dalmose Jørgensen. Kenneth Nørskov 
Paulin. Morten Morhr Dahse. Faglærer Jan Nielsen.
Midten fra venstre
Morten Frank Ruskjær. Søren Foge Lundsgård. Asbjørn 
Harrild Topbjerg Nielsen. SørenPeter Vitting Nielsen. Tobias 
Bøndergaard. Christian Steinmeyer Winther.
Forrest fra venstre
March Brokholm Rasmussen. Nikolaj Dyhr Jocumsen. Jesper 
Stenholt Knudsen. Jeffrey Ramsdahl Zijl. Mads Vilhelmsen.

Nye VVS-ENERGISPECIALISTER
Fra Herningsholm

KREDSEN ØNSKER TILLYKKE MED SVENDEPRØVEN
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Praktik i udlandet
Som VVS og Skorstensfejer lærling har du mulighed for at tage en af eller flere af dine 
praktikperioder i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen.

PIU står for praktik i udlandet og ordninger betyder at du kan få økonomisk hjælp til 
praktik ophold i udlandet under din uddannelse. Opholdet er godkendt som en del af 
din uddannelse, så længden af uddannelsen bliver ikke forlænget.

Under opholdet får du din almindelige løn og tilskud til udrejse, hjemrejse, ansættelses-
samtale udgifter, flytning, boligudgifter osv.

På alle erhvervsskoler  er der en PIU koordinator, som hjælper med at planlægge og 
skrive ansøgninger osv.

Hvis dette skulle have din interesse og du har lyst til yderligere info kan du henvende 
dig til Ungdomsansvarlig Thomas Christensen i Kredsen på thc@blikroer.dk eller  
36 38 35 12. 

De regionale 
mesterskab VVS
Kredsen ønsker stort tillykke til VVS lær-
ling Nickilai Rehberg fra Skagen VVS  og 
Tech College Aalborg med det regionale 
mesterskab, som blev vundet i Herning i 
tæt dyst mod kollegaer fra Aarhus Tech 
og Herningsholm.
Nu skal Nickolai deltage i Danmarks 
mesterskabet i Aarhus i januar 2013 og 
dyste mod de 3 andre regionale vindere. 
Held og lykke med de næste spændende 
udfordringer !
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Nye efteruddannelseskurser 
Der er behov for, at kunne installere blødgørings- og elektrolyseanlæg og udføre service på 
disse. Herudover vil du efter kurset bedre kunne kommunikere med leverandører af anlæg 
og komponenter samt rådgive kunder og drifts-personale om installation og service af 
anlæggene. 

47052 VANDBEHANDLING 
Varighed 2 dage 
Prisen for deltagelse på kurset er 236 kr. 

På kurset lærer deltageren at installere blødgørings- og elektrolyseanlæg herunder vælge 
opbygning/tilslutning, udstyr og komponenter på baggrund af vandkvalitetsanalyser, myn-
dighedsbestemmelser og fabrikantanvisninger. 

Deltageren kan efter kurset endvidere servicere blødgørings- og elektrolyseanlæg under 
hensyn til myndighedsbestemmelser og fabrikantanvisninger, kommunikere med leveran-
dører af udstyr og komponenter samt rådgive kunder og driftspersonale om installation og 
servicering af blødgørings- og elektrolyseanlæg. 

Det er vigtigt, at kunne vejlede kunder om korrekte valg af gulvvarmesystemer. På dette 
kursus lærer du alt omkring dimensionering og installation af gulvvarmesystemer – og med 
baggrund heri kan du rådgive og vejlede om, hvad der er rigtig for hver enkelt kunde.

47134 GULVVARMEANLÆG I BYGNINGER 
Varighed 3 dage 
Prisen for deltagelse på kurset er 354 kr. 

På kurset lærer deltageren at beregne, dimensionere, funktionsafprøve, fejlfinde og udføre 
service på gulvvarmeanlæg i bygninger. Med udgangspunkt i nye og eksisterende varmean-
læg i bygninger kan deltageren efter kurset vejlede kunden om korrekt valg af energisystem 
og energioptimering af gulvvarmeanlægget. 

Deltageren får indgående kendskab til forskellige produktsystemer og deres funktion samt 
til de mange delelementer og komponenter, der indgår i installationen. 

Deltageren får kendskab til gældende lovgivning, termiske forhold, energiøkonomi, ma-
terialer og konstruktioner, regulering og indregulering på området og til udarbejdelse af 
indreguleringsrapport til kunden. 

• Tid og sted samt tilmelding: www.evukurser.dk 
• Husk at søge VEU-godtgørelse: www.efteruddannelse.dk 
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September
PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE  
MED EPOXY OG ISOCYANATER MV.  

STARTDATO: 01.10.12 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 236,00

Du kan udføre arbejde med epoxy og iso-
cyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt i forhold til dig selv og dine 
omgivelser j.f. §5 i AT bekendtgørelsen nr. 
292 af 26. april 2001.

RECERTIFICERING FJERNVARME  

STARTDATO: 16.10.12, 06.11.12, 09.01.13, 
04.02.13, 09.04.13
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Recertificeringskursus på 3 dage.  

EFTERSYN OG SERVICE  
AF FJERNVARMEANLÆG (MODUL 2)  

STARTDATO: 22.10.12, 28.11.12, 21.01.13, 
11.03.13
TYPE: AMU
PRIS: kr. 826,00

På dette kursus lærer du i henhold til gæl-
dende myndighedsbestemmelser opnår du 
faglig og formel kompetence til at varetage 
de jobfunktioner ved opstart, indregulering 
og service af mindre gasfyrede kedelanlæg 
og gasforbrugende apparater. 

GULVVARME  

STARTDATO: 26.09.12, 08.10.12, 30.01.13, 
20.02.13, 06.03.13, 22.05.13 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Installering og servicering af gulvvarmean-
læg i bygninger 

BIOBRÆNDSEL   

STARTDATO: 12.11.12, 25.03.13, 13.05.13
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Med dette kursus bliver du i stand til at installe-
re, servicere, fejlrette og indregulere biobrænd-
selsanlæg, således at de opfylder de lovmæs-
sige krav til funktion og energiøkonomi. 

EL-TEKNIK I VVS-INSTALLATIONER   

STARTDATO: 03.10.12 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Når du har gennemført kurset, kan du til-
slutte, funktionsmåle og fejlrette el-tekniske 
komponenter i vvs-installationer. 

BRANDFORANSTALTNINGER  
VED GNISTPRODUCERENDE VÆRKTØJ  

STARTDATO: 05.10.12 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 118,00

Du kan udføre varmt arbejde med gnistpro-
ducerende værktøj brandteknisk korrekt 
samt vurdere de mulige farer og de sik-
kerhedsforanstaltninger, der skal tages ved 
udførelse af varmt arbejde. 

BRUG AF PC PÅ ARBEJDSPLADSEN  

STARTDATO: 08.10.12 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 534,00

NY!

NY!

IKUF!
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Du kan i dit daglige arbejde anvende en pc 
koblet på virksomhedens netværk, og kan i 
den forbindelse anvende installeret styresy-
stem, anvende mus og tastatur mm.

KONTROL AF FJERNVARMEANLÆG  
(MODUL 1)  

STARTDATO: 10.09.12, 10.10.12, 15.01.13,  
04.03.13 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Du lærer selvstændigt at udføre mindre 
kontrolopgaver på fjernvarmeinstallationer 
i parcelhuse og mindre ejendomme. Du 
får endvidere kendskab til fjernvarmesy-
stemers opbygning, funktion og drift.  
 

ENERGIBEREGNING MED IT  

STARTDATO: 11.10.12, 31.10.12 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 534,00

Du kan til varetagelse af sin jobfunktion 
oprette et regneark og redigere i et eksiste-
rende regneark og vurdere konsekvenserne 
af dette.  

VARMEPUMPER   

STARTDATO: 12.11.12 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

På dette kursus lærer du bl.a. at installere, 
funktionsafprøve, fejlfinde og udføre ser-
vice på varmepumpeanlæg.

SOLVARME   

STARTDATO: 12.11.12, 20.03.13 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Dette kursus lærer dig at planlægge og 
at installere mindre solvarmeanlæg som 
enkeltstående anlæg og i kombination med 
andre varmeproducerende anlægstyper.

A-CERTIFIKAT  

STARTDATO: 15.10.12, 28.01.13
TYPE: AMU
PRIS: kr. 1888,00

For at få et A-certifikat skal man følge og 
bestå fem kurser og op til en afsluttende 
eksamen.

INDREGISTRERING AF FJERNVARME  
OG BRUGSVAND I ETAGEEJENDOM  

STARTDATO: 17.09.12, 25.02.13, 15.04.13 
TYPE: AMU
PRIS: kr. 590,00

Du kan beregne, dimensionere, funktionsaf-
prøve, fejlfinde og udgøre service på varme 
og brugsvandsanlæg i etageejendomme.

ENERGITJEK, TEKNISKE INSTALLATIONER  

STARTDATO: 26.09.12, 31.10.12, 19.02.13,  
02.04.13, 21.05.13 
TYPE: AMU
PRIS: kr. 236,00

Energitjek med henblik på at opnå ener-
gibesparelser inden for el, vand varme og 
ventilation i bygninger, hvori der indgår 
tekniske installationer.

IKUF!
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Blikkurser – Åbent værksted
ÅBENT VÆRKSTED  
STARTDATO: 15.10.12, 24.04.13 
TYPE: AMU
PRIS: kr. 118,00

Alle blikkurserne gennemføres som 
individuelle forløb i Åbent værksted med 
udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. 
Mulighed for stor fleksibilitet.

IKUF!

IKUF!

RULLE- OG BUKKESTILLADS  
– OPSTILLING   

STARTDATO: 28.09.12 
TYPE: AMU
PRIS: kr. 118,00

Du kan selvstændigt og i samarbejde med 
andre opstille, ændre og nedtage rulle- og 
bukkestilladser, således at du kan arbejde 
med disse stilladstyper. 

FEJLFINDING PÅ ELTEKNISKE  
KOMPONENTER I VVS-INSTALLATIONER  
 
STARTDATO: Kontakt os 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 236,00

Efter kurset kan du udføre funktionskontrol 
og fejlretning på eltekniske komponenter i 
energianlæg. 

INDBERETNING TIL FJR-SEKRETARIATET  

STARTDATO: Kontakt os 
TYPE: IV
PRIS: kr. 1400,00

Deltagerne får en grundlæggende viden om 
indberetning FjR sekretariatet.  

STYRING OG REGULERING  
AF VARMEFORDELENDE ANLÆG   
STARTDATO: Kontakt os 
TYPE: AMU 
PRIS: kr. 354,00

Efter dette kursus kan du montere, indre-
gulere, programmere og fejlrette regule-
ringsautomatiksystemer i varmefordelende 
anlæg. 

ENERGIDAG FOR ENERGIRÅDGIVERE  
STARTDATO: Kontakt os 
TYPE: IV 
PRIS: kr. 1400,00

Indgangsvinkel til energispareudvalgets 
udmelding om energibesparelser i de kom-
mende år. - Hvilken indflydelse det får for 
fjernvarmeforbrugeren / fjernvarmeværket. 
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Blikkenslager kursus i uge 4-5-6 i 2013
Vi gentager succesen fra 2010- 11 og 12

Blik & Rør har i samarbejde med Tech Col-
lege Aalborg tilrettelagt et Blikkenslager 
kursus der henvender sig til alle svende i 
hele Kredsen, så både øvede og ikke erfarne, 
kan dygtiggøre sig på dette specielle kursus 
forløb, hvor der kan arbejdes med Zink, Kob-
ber og erstatningsmaterialer for bly.

På første kursus dag, aftaler man med fag-
læreren, hvad man ønsker at arbejde med 
og der er masser af muligheder og faglærer-
ne har en masse ideer til opgaver, hvis man 
selv er lidt i tvivl om, hvor man skal starte. 
Kurset har kørt de sidste 2 år, hvor det var 
fuldt booket i 3 uger og af de erfaringer an-
befaler vi, at man tager mindst 2 uger i træk, 
men det er også muligt, kun at tage 1 uge.

Kurset er for både ledige svende og svende 
i arbejde, er man i arbejde og har været i 
firmaet i 32 uger eller mere har man ret til 
mindst 2 ugers efteruddannelse pr. kalen-
derår. Man skal bare aftale det med sin 
arbejdsgiver senest 4 uger før kursus start. 
Lønnen under kurset er virksomhedens 
gældende timeløn og for ledige er det dag-
penge satsen.

Ledige skal lige tjekke i A-Kassen om man 
har brugt de 6 ugers efteruddannelse man 
har ret til.

Tilmelding og spørgsmål skal ske til Thomas på 
Kredskontoret i Aalborg på tlf. 36383510 eller på 
mail thc@blikroer.dk senest den 17 januar 2013

Blik og Rør arbejderforbundets 
grundkurser 2013
Afholdes på Metalskolen i Jørlunde

KURSUSDATOERNE ER: 

G-1 UGE 06: 
Fra mandag den 4. februar  
til fredag den 8. februar 2013 

G-2 UGE 10: 
Fra mandag den 4. marts  
til fredag den 8. marts 2013 

G-1 UGE 43: 
Fra mandag den 21. oktober  
til fredag den 25. oktober 2013 

G-2 UGE 47: 
Fra mandag den 18. november  
til fredag den 22. november 2013 

Kontakt kredsen for yderlige oplysninger. 
36 38 35 10
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Industriens Pension
Du betaler cirka 40.000 kr. om året til Industriens Pension. Men der kommer også 
penge retur. Hver tredje vil få en kritisk sygdom og få udbetalt 100.000 kr., inden de er 
fyldt 67 år. 

Industriens Pension har regnet på, hvor 
sandsynligt det er, at du får penge fra In-
dustriens Pension, inden du skal pension.

Ordningen i Industriens Pension indehol-
der nemlig både opsparing og forsikringer. 
Opsparingen er til, når du skal på pension. 
Forsikringerne er en økonomisk tryghed, 
mens du stadig arbejder. Med forsikrin-
gerne kan du få en udbetaling, hvis du fx 
bliver alvorligt syg eller ikke længere kan 
arbejde. Og hvis du dør, er der penge til 
dine efterladte. 

Beregningen fra Industriens Pension viser 
fx, at 1 ud af 4 mister en del af erhvervsev-
nen, inden de fylder 60 år
Hver 3. rammes af en kritisk sygdom, 
inden de fylder 67 år

Mange glemmer deres forsikringer
Undersøgelser har vist, at mange ikke ved, 
at de er forsikret gennem deres pension. 
Det kan betyde, at medlemmerne går glip 
af penge.

Industriens Pension får nemlig ikke auto-
matisk besked, hvis du ikke længere kan 
arbejde eller er blevet alvorligt syg. 

”Hvis du selv er blevet alvorligt syg eller 
en af dine kolleger fx har været sygemeldt 
igennem længere tid, så husk at kontakte 
os. Måske kan vi hjælpe. Ring hellere en 

gang for meget. Et glemt opkald kan koste 
dyrt”, siger Joan Alsing, forsikringsdirek-
tør, Industriens Pension. 

Joan Alsing tilføjer, at selvom det kan lyde 
farligt at leve, så viser beregningerne også, 
at 9 ud af 10 lever længe nok til få pension. 

Tjek din ordning
Du kan logge på Min Side og se, hvordan 
du er dækket. Herfra kan du sætte forsik-
ringerne op eller ned.  

Det bliver medlemmerne syge af
I 2011 fik næsten 1.700 medlemmer udbe-
talt sum ved kritisk sygdom. Det gjorde de 
især pga.
•  Kræft
•  By-pass-operation
•  Slagtilfælde

Kort om forsikringer
De fleste medlemmer er forsikret, så de  
kan få:

•  100.000 kr. skattefrit, hvis de får en  
kritisk sygdom

•  100.000 kr. som et engangsbeløb, hvis de 
mister halvdelen af erhvervsevnen.

•  60.000 kr. om året til de fylder 67 år, hvis 
de mister 2/3 af erhvervsevnen

•  300.000 kr. til de efterladte ved dødsfald

Se mere på industrienspension.dk  
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Nu kan du beholde forsikringerne i tre år
Som arbejdsløs kan du få penge fra pensionsordningen, hvis du fx bliver alvorligt syg. 
Før var du dækket i op til et år – nu kan du forlænge det til tre år.

Medlemmer af Industriens Pension, der 
f.eks. får kræft, en blodprop eller andre 
alvorlige sygdomme, kan få udbetalt en 
forsikringssum – også selvom de er uden 
arbejde. Det skyldes, at forsikringerne fort-
sætter, selvom indbetalingerne til pensions-
ordningen er stoppet. 

Fra 12 til 36 måneder
Før stoppede forsikringerne typisk 12 måne-
der efter den sidste indbetaling. Nu kan du 
forlænge forsikringerne i op til 36 måneder – 
altså tre år – efter du har mistet dit job. 

”Med de nye regler får vores arbejdsløse 
medlemmer en bedre tryghed. Nu kan de 
være forsikrede i tre år og vide, at de kan 
få økonomisk hjælp, uden at de skal have 

penge op af lommen”, siger Joan Alsing, 
forsikringsdirektør, Industriens Pension. 

Hvis du gerne vil forlænge dine forsikrin-
ger, skal du blot logge ind på Min Side med 
NemID. 

Udgiften til forsikringerne bliver trukket fra 
pensionsopsparingen. Du kan også vælge 
selv at betale for forsikringerne. Det koster 
cirka 500 kr. om måneden. 

Hold fast i trygheden
Har du et dårligt helbred, er sygemeldt eller 
er ansat i fleksjob, er det en god løsning at 
fortsætte med at indbetale, da det kan være 
både svært og dyrt at komme med i et andet 
pensionsselskab.

FIRMAER DER ER MELDT KONKURS:

Janus Godsk, Spøttrup

Nr.Nissum Maskinværksted, Nr. Nissum

Balle Blik & VVS APS

VVS Installatør Bjarne Jespersen, Skive

Agis Fire & Security, Odense

Nygaards VVS & Blik Hjørring.

Himmerlands VVS Års.

Husk at kontakte Kredsen hvis i har arbejdet i disse firmaer,
I kan have feriepenge-S/H-pension eller løn tilgode.
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Social dumping – hvad gør vi ?

Flere og flere brancher oplever unfair kon-
kurrence på løn og arbejdsvilkår, det gælder 
også VVS branchen, hvor vi begynder at se, 
at der i det små begynder at komme under-
betalte Østarbejdere på byggepladserne, som 
udfører VVS og Ventilations arbejde.

Da man for nogle år siden inden finanskri-
sen hentede Østarbejdere til landet, sagde 
arbejdsgiverne at det var fordi der ikke var 
ledige hænder nok i byggebranchen og den 
undskyldning kan de jo ligesom ikke bruges 
mere, når man har 160.000 ledige i Danmark. 
Den eneste åbenbare forklaring er jo at nogle 
arbejdsgivere ønsker en hurtig profit ved at 
hyre underbetalte udlændinge, der ofte også 
tilbydes umenneskelige bolig forhold.

Heldigvis har den nye regering taget dette 
problem alvorligt og afsat 65 millioner kr. 
af til Skat, arbejdstilsynet og politiet, så de 3 
instanser i fællesskab  kan bekæmpe disse 
firmaer.
I skrivende stund har medarbejdere fra Skat, 
AT, og politiet besøgt ca 200 arbejdsplad-
ser med udenlandske medarbejdere landet 
over, for at se om reglerne overholdes og i 

to tredjedele af de besøgte virksomheder på 
byggepladserne oplevede man ulovligheder, 
så der foregår masser af lyssky aktiviteter, 
som bør stoppes.

Hvordan kan vi i fællesskab hjælpe med at 
bekæmpe social dumping. Det kan vi ved at 
medlemmerne ringer ind til fagforeningen og 
fortæller, hvis man har set noget, som ligner 
social dumping, så rettes der henvendelse til 
den fagforening, som har fagområdet og de/
vi tager så aktion på sagen, så der kan rettes 
henvendelse til myndighederne om nødven-
digt.  
Hvis ikke vi gør noget ved dette, risikerer vi 
i Danmark på sigt, at få Tyske tilstande, hvor 
lønnen for 9,5 millioner tyskere er under 
73,00  kr. i timen.

Arbejdstilsynet har åbnet en Hotline om 
udenlandske virksomheder, som man kan 
ringe til hvis man har oplysninger, som 
arbejdstilsynet skal undersøge.

Ring på telefon 70121288 og tast 2 for hotli-
nen. Man forbliver anonym ved anmeldelsen 
og alternativt er det også muligt at bruge en 

elektronisk formu-
lar på hjemmesi-
den www.at.dk

Håber at du vil 
kontakte fagfor-
eningen næste 
gang du ser noget 
der ligner social 
dumping, så vi 
kan få stoppet det 
uvæsen, der øde-
lægger det danske 
arbejdsmarked.

Kontakt kredsen 
på tlf.  36 38 35 10.

Som tidligere vist i vores blad har Peter Brandt lovet at følge udviklingen 
på de mange byggeprojekter der udføres på Aarhu havn.



15

B L I K  O G  R Ø R  •  N O V E M B E R  2 0 1 2

Bliver du snydt ved afskedigelsen.
Kredsen har ved gennemgang af de lediges lønsedler, konstateret at der er mange af vores 
medlemmer der ikke får udbetalt deres SH-Opsparing / Fritvalgskonto i forbindelse med 
opsigelsen.

Både i VVS Overenskomsten og DS-Håndværk og Industri overenskomsten skal REST SH- 
Opsparing / Fritvalgskonto udbetales med den sidste lønseddel.

Her er et eks.(lønseddel) på vores medlem der ikke har fået udbetalt hans SH-Opsparing på 
3090,54 kr. der er dog udbetalt 3 G- dage.

Bliver du snydt kontakt kredsen.
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I anled-

ning af Kreds for-

mand Finn Guldbechs 25 

års jubilæum i Blik & Rør, vil det 

glæde Blik & Rør Kreds Nord-Midtjylland at se 

medlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere, fa-

milie og venner til reception fredag den 1. februar 

2013 fra kl. 12.00 til kl. 16.00 på Hadsundvej 184b 

9000 Aalborg i det store møde lokale ved 3F.

På bestyrelsens vegne 
Næstformand 

Thomas Christensen

INVITATION TIL 25 ÅRS JUBILÆUM
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Nøddelund VVS (mæglings-
møde)
Manglende udbetaling af 
delregnskab, samt forståelse 
af delregnskab.

IB-Andersen VVS (mæglings-
møde)
Uenighed  om procent  sat-
sen på arbejde i gl. bygning, 
samt kopisedler, sagen vide-
reføres til Rørudvalget.

YIT –Aalborg  (Rørudvalget)
Sagen var uenighed om 
kopisedler.
Sagen forhandles og der var 
enighed om følgende: Virk-
somheden betaler for til –og 
afregning ifm. Lodning med 
baggas 30 timer x 180,00 kr. 
samt kopiseddel nr. 985588 
betales efter påkrav uden 
præjudice hermed sluttede 
sagen.

Firmaet BS VVS & Blik i Nibe
Ved tjek af lønsedler, finder 
kredsen, at firmaet ikke har 
betalt Pension og Fritvalgs-

konto er ikke udbetalt ved 
fratrædelsen.
På mæglingsmøde erken-
der firmaet og betaler efter 
påkrav. 41.200,00 kr.

Firmaet Zinksmeden, og 
Mygdal Smede   
har meldt sig ind i Tekniq, der 
er lavet tilpasningsoverens-
komst (pension og opsigelse 
bl.a.).

Firma Thomsen & Fals Zone-
pengesag
To af vores akkordsvende 
har krævet zonepenge ca. 
150.000,00 kr. til sammen.
Sagen drejer sig om renove-
ring af boligblokke i Brønder-
slev. De blev ansat på bygge-
pladsen efter gensidigt aftale. 
Mæglingsmøde den 13. 
august 2012, enighed kunne 
ikke opnås, sagen videreføres 
til organisationsmøde, sagen 
går videre til en voldgift.

YIT Herning 
Uenighed om akkord 

regnskab, løst på mæglings-
møde.

Mod firmaet Lars Troels-
gaard A/S Silkeborg
har der været afholdt fæl-
lesmøde ang. Zonepenge. 
Medlemmet var ansat i 
Silkeborg og har en del af 
tiden arbejdet i Aarhus ved 
arbejdstids begyndelse, og 
derfor berettiget til zonepen-
ge. På mødet kunne  enighed 
kunne ikke opnås, og sagen 
videreføres.

Ved firmaerne Kirkebjerg  
og L&H Rørbyg
har der været en del sager 
hvor der har vært brud på 
overenskomsten, fordi der 
ikke er lavet opgørelser over 
akkord deltager fordelingsli-
ster. Sagerne er afsluttet med 
bod til følge.

DP-Ventilation (fremsendt 
tiltrædelsesoverenskomst)
DP-Ventilation har meldt  
sig ind i Dansk Byggeri.

UDPLUK AF FAGLIGE SAGER

”RING ET FAGLIGT BESØG”
Hvis du ønsker et besøg af en faglig medarbejder fra Kredsen på din  
arbejdsplads, skal du blot ringe eller sende en mail med oplysninger om  
navn, arbejdssted og telefon nummer, så vil du blive besøgt inden 14 dage.

Nordjylland, Østjylland og Vestjylland:

Tlf.  36 38 35 10

E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
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A R B E J D S M I L J Ø :

Skærpede rygeregler fra 15/8-2012
De nye regler indebærer blandt andet:
•  Rygeforbud på enkeltmandskontorer.
•  Næsten en fordobling af bøder for lovovertræ-

delsen.
•  Obligatorisk skilte på rygekabiner og rygerum
•  Man må forsat godt ryge i firmabiler, som kun 

benyttes af en person af gangen. Hvis bilen 
bruges af flere personer på skift, vil det være 
en forudsætning at der er effektivt udluftning.

•  Arbejdsgiveren er forpligtiget til at udarbejde 
en skriftlig rygepolitik, som skal være tilgæn-
gelig for alle medarbejdere.

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse  
Der har været afholdt supplerende arbejdsmiljø-
uddannelse i Aalborg- Aarhus og Viborg,
Tilslutningen var i Kredsen på 30 kursister, 17 i 
Aalborg, 7 i Aarhus ,6 i Viborg
Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal hvert år 
tilbydes 1,5 dags supplerende uddannelse, for at 
blive endnu bedre til at varetage deres tillids-
hverv. Det siger arbejdsmiljøloven
Kurset omhandlede Risikobaseret tilsyn-
lovpligtigt eftersyn af håndholdt EL værktøj-
Brug af stiger samt eftersyn af disse-Psykisk 
arbejdsmiljø.

HUSK: Du er kun valgt for en 2 årig periode af 
gangen som arbejdsmiljørepræsentant.
Du skal hvert andet år vælges på ny. Man kan 
forlænge det til 4 år hvis de ansatte og firma 
er enige herom, det skal være skiftligt, ellers 
kan det være svært at bevare beskyttelsen som 
arbejdsmiljørepræsenter har.
Når man bliver valgt/genvalgt er det vigtigt at 
informere Kredsen, med hensyn til registrering.

Vejledning om valg og anvendelse af høreværn
Industriens Branchemiljøråd har udgivet en vej-
ledning om høreværn. Hvordan og hvornår man 
skalanvende høreværn. Vejledningen hjælper 
med at vælge den rigtige form for høreværn ,når 
man arbejder underhøj støj og larm, den beskri-
ver ligeledes daglig brug og vedligeholdelse 
af høreværn. Vejledningen  giver en grundig 
gennemgang af høreværn fra de forskellige 
ørekopper til ørepropper, der er fremstillet af va-
rierende materialer. Du kan finde vejledningen 
på  www.i-bar.dk

Anmeldelse af arbejdsulykker
Vi ved at det kun er halvdelen af de arbejds-
skader der opstår, som bliver registreret. Derfor 
kan der ikke opfordres tit nok at kommer du til 
skade, skal det anmeldes. Arbejdsgiveren er for-

pligtiget til at anmelde en 
arbejdsskade der medfører 
mere end 1 dags sygdom, 
det skal anmeldes inden 9 
dage . Der skal anmeldes 
til Arbejdstilsynet, sendes 
en kopi til den tilskade-
komne. En arbejdsskade 
anmeldes også til virksom-
hedens forsikringsselskab. 
Hvis skaden ikke bliver 
anmeldt kan der ikke søges 
erstatning 
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Opmålerkontoret
Der har gennemsnitlig været en akkordtimeløn på 319,08 kr. ved brug af opmåler-ordningen her i   
3 kvartal i kredsen i 2012.
Følgende typer arbejde har givet en indtjening pr. time.

Nyt etageboligbyggeri. 308,51 kr.
Nyt andet boligbyggeri. 252,90 kr.
Nyt ind. og værkstedsbyggeri. 217,47 kr.
Nyt kontor- og handelsbyggeri. 273,22 kr.
Nyt social- og uddann. byggeri. 274,42 kr.
Gamle boliger. Beboet. 422,43 kr.
Gamle boliger. Tom.  370,01 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. Tom. 334,71 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. I drift. 327,92 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. Tom. 405,76 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. Tom. 216,42 kr.
Fjernvarme. Stikledninger. 314,13 kr.
Fjernvarme. Hovedledning. 321,41 kr.
Fjernvarme. Transitledning. 225,36 kr.
Fjernvarme. Blandet 330,88 kr.
Nyt blikkenslagerarbejde. 306,50 kr.
Gl. blikkenslagerarbejde.  209,76 kr. 

  

Hvis du har fået lyst til at arbejde på akkord 
efter prislisterne, så ring på kredskontoret efter 
opmåleren.

Nye prislister kan afhentes på kredskontoret.

OBS
HUSK: Ved voksenlær-

ling  
i akkorden skal der træffes af-
tale særskilt om betaling for 

lærlingen, som indføres 
på akkordaftale- 

sedlen.

Landspriskurant for blikkenslager. (blikprislisten)
Har du en blikprisliste, og frem over vil have sendt rettelses blade når de udkommer.
Så skal du henvende dig på Kredskontoret så vi kan få dig registreret. 
Husk uden en opdateret prisliste er det svært at få et retmæssig billede af din indtjening.

Kredsen og afdelingerne
ønsker dig og din familie

en rigtig glædelig jul.
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Aalborg, Hjørring, Fr Havn, Nykøbing Mors afdeling

Gratis arrangement i Aalborg ZOO
Ovenstående afdelinger har lavet en aftale med Aalborg ZOO om at komme ind i haven efter 
lukketid til en 2 timers rundvisning, hvor vi skal høre nogle sjove og lærerige historier om 
dyrene i ZOO.

Dette er en spændende og anderledes oplevelse, så måske noget for dig og familien.
Der er et begrænset antal pladser til rundvisningen, så det er først til mølle.
Vi mødes lørdag den 26. januar 2013 kl. 14.30 udenfor indgangen.

Efter rundvisningen vil der være en sandwich og en tår at drikke  
i Zoo auditoriet kl ca. 16.30

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 11. januar 2013.

Tilmelding på tlf 36 38 35 10 eller på thc@blikroer.dk

Venlig hilsen afdelings bestyrelserne 

Juletræsfest
Frederikshavns afdeling
holder juletræsfest torsdag  
den 27. december 2012 kl. 15-18.

Julemanden kommer og under-
holder, der serveres frikadeller og 
kartoffelsalat.

Slikposer til børnene koster 25 kr. 
(husk at bestille). (0-14 år)

Lodtrækning om præmier blandt 
voksne.

Sidste tilmelding til slikposer er  
den 14. december 2012

Adressen er Niels Juelsvej 34.   
9900 Frederikshavn.

Tilmelding:
Peter tlf.  27 21 50 18
Leo tlf. 26 37 27 79

Bestyrelsen

Aalborg afdeling
holder juletræsfest fredag  
fredag den 28. december 2012. 
på Hadsundvej 184. B,   
9000 Aalborg.

Julemanden kommer og un-
derholder, der serveres gratis 
pølser og æbleskiver, øl, vand, 
kaffe og gløg.

Slikposer til børnene koster  
25 kr. (husk at bestille). (0-14 år).

Sidste tilmelding til slikposer  
er den 14. december 2012

Tilmelding:
36 38 35 11 / 36 38 35 12

Bestyrelsen
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HERNING AFDELING
Der har været afholdt fisketur i afdelingen 
,der var 45 voksne og 14 børn der deltog, 
Afdelingen takker for alle præmierne, af 
børnene fangede Karoline den største 2,27 
kg. Hos de voksne var det Hans Ole, hvis 
fisk vejede 2,93 kg.

AARHUS AFDELING
Blik og Rør, Aarhusafdelingen afholder  
igen i år juletræsfest lørdag den  
8. december 2012 kl.13-16 ved Aarhus  
firmasport Paludan-Mullersvej 110,  
8200 Aarhus.

Biletter til børn/børnebørn kan afhentes gra-
tis på kontoret senest 28. november 2012. 
Fremmede børn 100 kr.
Pensionister/efterlønner Aarhus – afdelingen.

Der afholdes nytårs frokost på kontoret  
onsdag den 16. januar 2013 kl.12. sidste til-
melding 4. januar 2013.

F I S K E T U R
Glade deltagere og vindere fra Aalborg af-
delings fiske konkurrence den 23. september 
2012, hvor 60 tilmeldte havde en hyggelig 
dag med gode kollegaer og familien.

Vi gentager det velbesøgte arrangement 
næste år også.

P.A.V
Afdelings formand
Thomas Christensen

RANDERS AFDELING

Den 6. september var 75 pensionister og efter-
lønner på sejltur fra Hobro til Mariager med 
færgen Svanen, turen gik derefter til restaurant 
Postgården hvor vi havde nogle gode og for-
nøjelige timer, og der kom vin og øl på bordene.

SKIVE AFD. FAMILIE UDFLUGT  
TIL DJURS SOMMERLAND
Lørdag d. 18 august var medlemmerne i 
Skive afd. inviteret til Djurs Sommerland 
sammen med deres familie. Det var en 
hyggelig dag hvor alle morede sig og vejret 
viste sig fra sin pæne side med høj solskin 
hele dagen.
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SENIORKLUBBEN 
I AALBORG

GENERALFORSAMLING 
ONSDAG D. 16. JANUAR 2013

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Aflæggelse af regnskab ved kasseren
4.  Indkomne forslag 

Skal være bestyrelsen i hænde  
senest 3 dage før generalforsamlingen.

5.  Oplæg ved Finn Guldbech  
ang. Kontingent.

6.  Valg af formand  
Afg. Harald Chr. Andersen

7.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem  
Afg. Ejler G Christensen.

8.  Valg af Bilagskontrollant  
Afg. Karl Henrik Møller.

9.  Valg af bestyrelsessuplant.  
Afg. Jørgen Mogensen.  

10.  Valg af bilagskontrollant suppleant.  
Afg. Tom Nielsen.

11. Eventuelt. 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Derforuden regner vi med vi skal besøge Politi-
gården d.13. februar.

Ryå is Åbybro besøger vi d.21 marts. Så i april 
d.17 laver vi en lille fest med spisning ”Forårs-
fest.” 

I maj måned d.7 vil vi så slutte forårs sessionen 
med et besøg ved flyvevåbnet hvor vi vil se og 
høre om hvad de store og små transport- maski-
ner i det daglige bruges til.

Et nøjagtig program følger så snart tider, møde-
steder og priser er endelig fastlagt.

Hilsen Bestyrelsen. 

SENIORKLUBBEN AALBORGS 
SKOVTUR 15. AUGUST 2012

Så er klokken 
09:30 og vi er på 
vej, ikke ud i det 
blå, for turen var 
på forhånd tilret-
telagt. Men 52 
var vi i alt, som 
spændt ventede 

på hvad dagen ville bringe, en ting kan konstate-
res, vejret var med os.

Fra Rebild en tur til-
bage til Kalkminer-
ne, hvor en guide er 
med, fortæller om 
minen og de mange 
skulpturer der 
findes derinde. Så er 
sulten ved at melde 
sig, og vi kører 
tilbage til Rebildhus, 
hvor vi får dansk 
bøf, hjemmelavet is 
og kaffe. 

Første stop på turen er 
Jagt og Spillemandsmu-
seet i Rebild.

Efter middagen 
fortsætter turen ud 
i området mod øst, 
vi ser dale, bak-
ker, kalkbrudene i 
Kongerslev, vi kommer gennem lille Vildmose, 
og har en chauffør og guide med, der må siges 
at kende de små og kønneste veje i området, ja 

hvilken oplevelse.
Dem der ikke var 
med på denne tur 
er gået glib af en 
oplevelse, til vor 
sponsor en kæmpe 
tak for at denne tur 
blev mulig.  
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Som 

medlem 

af Kul-

turporten 

får du rabat 

til udvalgte 

forestillinger 

i Aalborg Kongres 

og Kultur Center.

På www.lo-aalborg.dk 

kan du se, hvilke forestil-

linger det handler om.

Desuden får du 25 procent rabat 

på billetter til Teater Nordkraft.

Det er gratis at blive medlem

af Kulturporten.

Hør mere hos 

LO-Aalborg
telefon 96 31 80 00

... i teatret 
 med
 LO-Aalborg

F E R I E D AG P E N G E
Feriedagpenge er altid den sidste ferie, 
der holdes, dvs. at selvoptjent ferie skal 
være afholdt inden der kan udbetales 
feriedagpenge. Du skal på ansøgningen 
oplyse hvor mange feriedage du optjent 
hos arbejdsgivere, og i hvilken periode 
de er afholdt.

For arbejdsløse gælder at ferien skal 
være ansøgt senest på 1. feriedag og 
anmeldt 14 dage før til jobcentret.

Ansøgningsskemaet kan hentes på 
www.bf-a.dk og så udfyldes og sendes 
til Kredsen eller BF-A. Ansøgningen 
kan også laves på www.bf-a.dk under 
Selvbetjening og Feriedagpenge. På 
hjemmesiden kan man også se hvor 
mange dages feriedagpenge man har til 
gode. Oplysningerne findes under selv-
betjening og breve fra A kassen. Der skal 
bruges NEM ID eller en kode fra BF-A 
for at se oplysningerne og indsende 
ansøgningen elektronisk.

Uge VVS VVS Skorstensf. Skorstensf.  
  Landsplan  Landsplan
14 9,25% 10,59% 3,08% 3,79%
18 8,44% 9,82% 3,03% 3,30%
22 7,10% 8,53% 3,05% 2,80%
26 6,27% 7,59% 2,26% 2,30%
30 5,67% 6,24% 3,76% 3,03%
34 6,42% 6,65% 4,40% 3,28%
38 6,61% 6,91% 3,70% 2,53%

L E D I G H E D
SATSER PÅ DAGPENGE  
OG EFTERLØN 2013

Fuldtidsforsikrede 801 kr. pr. dag.
Dimittend 657 kr. pr. dag.
Efterløn (100 pct. Sats) 801 kr. pr. dag.
Efterløn (91 pct. Sats) 729 kr. pr. dag.
G dage  801 kr. pr. dag.

Beløb for skattefri præmie  12496 kr. pr. 
præmieportion.

Arbejdsløshedsforsikringsbidrag stiger 5 kr.
Efterlønsbidrag stiger 7 kr.
ATP bidrag falder 9 kr.



Understøttelse
Bliver du ledig, skal du tilmeldes 

Jobcenteret første ledige dag. Du kan 

evt. gøre det via nettet på www.jobnet.

dk. Derefter skal du kontakte a-kassen, 

der skal have en ledighedserklæring 

samt din ansættelseskontrakt og fyre-

seddel og normalt nogle oplysninger 

om fravær uden løn. Du skal ikke 

aflevere lønsedler.

Din arbejdsgiver skal betale de første 3 

ledighedsdage (G-dage). Beløbet er 788 

kr. pr. dag (801 kr. i 2013). 

Maks dagpenge er 3.940 kr. pr. uge 

(4005 kr. i 2013). For at kunne få maks. 

satsen skal du have haft en timeløn på 

min. 128,60 kr. (130,70 kr. i 2013) og du 

skal have arbejdet fuld tid de sidste 12 

uger. For nyuddannede (dimittender) 

der bliver ledige er dagpengene 3.230 

kr. pr. uge. (3285 kr. i 2013)

På www.bf-a.dk som er a-kassens 

hjemmeside kan du finde yderligere 

oplysninger og bestille kode til selvbe-

tjening og printe ledighedserklæring 

mm. ud

Dagpenge ved sygdom 
Pr. uge  3.940,00 kr. 4.005,00 kr. i 2013 

Pr. dag    788,00 kr. 801,00 kr. i 2013

Arbejdsgiveren skal betale dagpenge 

ved sygdom de første tre uger, hvis du 

har været ansat i det pågældende firma i 

mere end otte uger og i den periode væ-

ret beskæftiget i mindst 74 timer. Anmel-

delse af sygdom skal ske til arbejdsgive-

ren på første sygedag inden kl. 9,00 eller 

efter firmaets regler. Sygdom ud over 

arbejdsgiverperioden skal anmeldes til 

dagpengekontoret senest otte dage efter 

arbejdsgiverperiodens ophør.

I overenskomsterne er der bestemmel-

ser om en længere arbejdsgiverperiode 

og højere betaling. Det varierer i de 

forskellige overenskomster. Kontakt 

kredsen, hvis du er i tvivl. 

Betaling ved arbejdsskade
Ved tilskadekomst på arbejdet betaler

arbejdsgiveren løn i indtil 6/9 uger, 

enten med den personlige timeløn 

eller efter løngennemsnit for det sidste 

kvartal. Det varierer i de forskellige 

overenskomster. Kontakt kredsen, hvis 

du er i tvivl, og kontakt altid kredsen, 

hvis du har været ude for en arbejds-

skade. Det har stor betydning, hvis der 

senere skal være en erstatningssag. 

Søgne-/helligdagsbetaling
og feriefridage Dansk VVS
Søgne-/helligdagsbetalingen er 7% af 

den ferieberettigede løn og der udbe-

tales forskud pr. S/H-dag med 900,00 

kr. til voksenarbejder og 500,00 kr. til 

arbejder under 18 år. 

Kontoen for S/H- og feriefridage skal 

opgøres hvert år, og et eventuelt ikke-

opbrugt beløb skal udbetales sammen 

med den sidste løn for året. Restbeløbet 

kan også indbetales som ekstra beløb 

til pension, men det skal være aftalt 

senest den 30. november. 

DS Håndværk & Industri
Fritvalgskontoen i firmaer under denne

overenskomst udgør 7,50%. Udbeta-

ling pr. dag aftales, men der kan ikke 

udbetales højere beløb, end det der er 

stående på kontoen. Kontoen opgøres 

ved ferieårets udløb, og restbeløb ud-

betales ved første lønudbetaling i det 

nye ferieår eller indbetales, efter aftale, 

på feriekonto.

Dansk Industri
Fritvalgskontoen i firmaer under 

denne overenskomst udgør 5%. Udbe-

taling pr. dag aftales, men der kan ikke 

udbetales højere beløb, end det der er 

stående på kontoen. Kontoen opgøres 

ved ferieårets udløb, og restbeløb ud-

betales ved første lønudbetaling i det 

nye ferieår eller indbetales, efter aftale, 

på feriekonto.

Arbejdsmarkedspension
Indbetaling til arbejdsmarkedspen-

sion er pr. 1. juli 2008 12% for Pension 

Danmark og 12% pr. 1. juli 2009 for 

Industripension og Smede- og Maskin-

pension. Pensionsindbetaling skal be-

regnes af den skattepligtige indkomst, 

og arbejdsgiveren skal betale 2/3 og 

arbejdstager 1/3. 

Kørselsgodtgørelse 
Kørselsgodtgørelse for benyttelse af 

eget køretøj pr. 1. januar 2012:

Kørsel i bil og motorcykel:
Indtil 20.000 km pr. km 3,80 kr.

Over 20.000 km pr. km 2,10 kr.

Cykel/knallert pr. km 0,49 kr.

Kørsel mellem hjem og arbejds-
plads
0-24 km intet fradrag

25-100 km pr. km 2,10 kr.

over 100 km pr. km 1,05 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse
Logi pr. dag 195,00 kr.

Fortæring pr. dag 455,00 kr.

Tilstødende rejsetimer

pr. time 18,95 kr.

PRAKTISKE OPLYSNINGER


