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Kan det passe…
Timelønsstatistik 2020
I kan på de næste sider læse time-
lønsstatistikken for 2020. 

Det er ikke særlig positiv læsning i 
den forstand, at der har været en 
lønnedgang på Fyn!!

Det kan godt være, at conora har 
lukket mange ting ned i 2020, men 
på byggeområdet har der været 
mere end fuld damp på. Og I har 
om nogen passet jeres arbejde 
igennem hele den her pandemi.

Så det er mig en gåde, hvorfor vores 
kollegaer på Fyn skal have en løn-
nedgang på 2,90 kr. Det er ikke fair!

Vi har desværre også for nylig ople-
vet, at en tillidsmand havde været 
inde for at forhandle hos arbejdsgi-
ver, og han kunne ikke rigtig kom-
me igennem med en fair aftale, så 
han ville gerne have kollegaernes 
opbakning, dog uden held…

En ting er helt sikkert – en tillids-
mand er ikke stærkere, end det I 
som kollegaer gør ham til, så bak 
op om jeres tillidsmand. 

Som I har kunnet se i forbundets 
fagblad, så er vi i vores kreds ca. 10-
15 lønkroner bagefter landsgen-
nemsnittet, og det kan heller ikke 
være rigtigt. Jeg er helt sikker på, at 
I arbejder fuldt ud lige så hårdt som 
jeres kollegaer i resten af landet 
gør, så hvorfor skulle I så ikke også 
have den samme løn? 

Med alt det arbejde der kommer i 
fremtiden, er det nu I skal sørge for 
at forhandle. Heldigvis har vi også 

set nogen, der har forhandlet efter 
vi har indsamlet lønoplysninger, og 
der er nogen der har fået hævet ti-
melønnen med et okay resultat. Så 
det kan lad sig gøre!

Vi kan se, at der også i 2021 vil kom-
me okay gang i byggeriet i vores 
område. Ligeledes har vi også en 
tro på, at vi vil se mange kommu-
ner, der vil begynde at kigge på den 
grønne omstilling og en ny rapport 
fra Dansk Energi viser, at der skal 
bruges op mod 13.000 VVS’er for at 
man kan nå i mål med Regeringens 
klima mål i 2030 med en reducere i 
CO

2 på 70 % inden 2030. 

Lokal/lønforhandlinger 2021
Derfor er det vigtigt at I, når I går i 
gang med dette års lokal/lønfor-
handlinger, har in mente at vi er 10-
15 kr. bagefter landsgennemsnittet 

Ud over lønstigninger er der rigtig 
mange ting man kan tage med til 
forhandlingen, f.eks.
• Ekstra pensionstillæg
• Højere SH – procent
• Højere ferieprocent
• Mulighed for mere end 2 ugers 

efteruddannelse.

I er altid velkommen til at ringe på 
kredskontoret på 36 38 35 50 for  
at få et tips.

Jeg skal også bede jer om at melde 
tilbage til kredskontoret om, hvor-
dan det er gået med jeres forhand-
linger, uanset om det er en lokal-
aftale eller en lønaftale.

Kredsformand 
Jørgen Jakobsen 

KREDS SYDJYLLAND-FYN 
 Kredskontor:

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider:
A-kasse:

Man. – tors. fra kl. 8.30 – 13.30
Faglig:

Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

eller efter aftale

Tlf. 36 38 35 50

E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Kredsformand:
Jørgen Jakobsen

Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51 
joj@blikroer.dk

Næstformand: 
Carsten Kringelum Duus

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

Faglig konsulent/opmåler: 
Thomas Eriksen

Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 
tke@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen

Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97 
mej@blikroer.dk

Faglig Konsulent/A-kasse: 
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 - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk

Leder



Nyt fra Kredsen

Nyt OUH
Nyt OUH er en del af Danske Regioners kvalitetsfonds-
byggerier og bygges helt fra bunden i det sydøstlige 
Odense. Med en størrelse på 247.000 m2 bliver det 
nye universitetshospital det største nybyggede syge-
hus i Danmark.

Italiensk totalentreprenør bygger Nyt OUH
Den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera byg-
ger vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på 
Nyt OUH. Entreprisen omfatter cirka to tredjedele af 
det nye universitetshospital i Odense og er én af de 
største totalentrepriser i Danmark nogensinde.

Bedste forhold mellem kvalitet og pris?
Blandt totalentreprenørerne var JV CMB/Itinera, MT 
Højgaard og NCC/Bravida, som havde budt på opga-
ven. Sidste to (3) nævnte virksomheder, som ellers er 
kendt i Danmark og Norden, ikke bare af navn, men 
også kendt for deres gode kvalitetsarbejde. Men Regi-
onen vurderede at tilbuddene var meget lige på de 
kvalitative kriterier, men i forhold til rådighedsbeløbet 
får regionen 435 mio. kr. mere at bygge sygehus for 
ved at vælge JV CMB/Itinera, fremfor det næstbedste 
tilbud.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) har i den for-
bindelse udtalt: ”Vores primære fokus er at få mest mu-
ligt sygehus for de penge, vi har til rådighed”.

Store spillere i italiensk byggeindustri
De to selskaber CMB og Itinera, der indgår i joint ven-
ture-selskabet JV CMB/Itinera, er begge store spillere i 
den italienske byggeindustri, og begge firmaer har 
stor erfaring fra sygehusbyggerier i Italien.

CMB laver hovedsageligt broen, tunnelen og beton ar-
bejdet, hvor Itinera laver stål arbejdet, samt el og VVS. 

Opstartsmøde på sprinklerområdet:  
Blik & Rør bliver inviteret indenfor
Den 28. oktober 2020 var formand, Jørgen Jakobsen 
og næstformand, Carsten Duus, fra Kreds Sydjyl-
land-Fyn, inviteret til opstartsmøde på Nyt OUH vedr. 
sprinklerarbejdet. På mødet deltog HR-afdelingen fra 
Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (JV 
CMB/Itinera) og Johnson Controls. 

Mødet havde til formål at lære hinanden at kende og 
få forventningsafstemt parterne imellem. 

Mødet gjorde os dog også meget klogere på, hvad 
det er for et arbejde, der skal forgå på pladsen og 
hvordan konstellationen er, imellem de virksomheder 
og arbejdere, der skal udføre arbejdet indenfor sprink-
lerområdet.
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Kredsens formand  
Jørgen Jakobsen og  

kredsens næst formand Carsten 
Kringelum Duus har møde med 
Sinthushya Sivaguru og Nicole 

Camozzi Jensen fra  
HR-afdelingen fra Odense 

Hospital Project Team Joint 
Venture I/S, samt Giacomo 
Simonetti, italiensk Projekt 

Manager og Preben Christensen, 
Sprinkler Ingeniør,  
Johnson Controls
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Det fik vi med fra mødet:

Underentreprenør på Sprinkler
JV CMB/Itinera hyrer underentreprenører til det arbej-
de, der skal udføres og i den forbindelse er Johnson 
Controls hyret ind som underleverandør, til at stå for 
sprinkler arbejdet. Johnson Controls er en internatio-
nal virksomhed, med en dansk afdeling. Den danske 
afdeling har to sprinkler-ingeniører, som kommer til 
at stå for det overordnede sprinkler arbejde på Nyt 
OUH, samt deres italienske Projekt Manager. 

Johnsons Controls har så igen hyret den italienske 
virksomhed M.T. Tecnologie ind, som underleveran-
dør, til at levere arbejdskraft og udføre det arbejde 
som ikke er certificeret, herunder at sætte bæringer 
og prerør op. De er pt. 10 arbejdere på pladsen, som 
består af henholdsvis rumænere og italienere. De for-
venter, at der skal være op til 20-25 arbejdere på op-
gaven.

J.F. Smedeservice ApS, dansk vikarbureau fra Næst-
ved, bliver ligeledes hyret ind som underleverandør 
for Johnson Controls. De er certificeret til udførelse af 
sprinkler arbejde. De skal altså stå for det arbejde der 
kræver certifikat, herunder samlinger/tilslutninger og 

kvalitetssikringen. De regner med, at der skal være to 
danske arbejdere til at stå for den del.

Blik & Rørs fokus:
Det har været vigtigt for os at komme i hurtig og god 
dialog med hovedentreprenøren og deres underleveran-
dører fra starten og gøre dem opmærksomme på de 
spilleregler, der arbejdes under i Danmark.

Blik & Rørs primære fokus, vil i første omgang være 
koncentreret om virksomheden M.T. Tecnologie og 
deres folk. De er nemlig ny udenlandsk virksomhed, 
indmeldt i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og skal derved ar-
bejde under VVS-overenskomsten. 

Vi har i den forbindelse haft forbundet til at indkalde 
virksomheden til et opstartsmøde, sammen med TEK-
NIQ Arbejdsgiverne, jf. VVS-overenskomstens punkt 2. 
stk. 6: Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Mødet foregik desværre over TEAMS, grundet CO-
VID-19. Dette er ikke helt ukompliceret, når der samti-
dig skal oversættes mellem italiensk og dansk, - men 
det gik! På mødet blev overenskomsten gennemgået 
i overordnede træk og parterne havde mulighed for 
at stille spørgsmål til hinanden.

Et af fokuspunkterne for virksomheden var, at få lov til 
at forøge den ugentlige arbejdstid fra 37 timer til 48 
timer, for deres medarbejdere. Her redegjorde vi for 
regelsættet i overenskomstens punkt 6., stk. 3: Varie-
rende ugentlig arbejdstid – hvortil vi også gjorde virk-
somheden klart, at vi nøje vil følge den timeregistre-
ring som bliver opgjort for deres medarbejdere.

Fra Blik & Rørs side, var vi naturligvis interesserede i at 
få oplyst, hvad deres medarbejderes lønniveau ligger 
på. Dertil oplyste virksomheden, at deres medarbej-
dere bliver aflønnet med 170-180 kr. pr. time, efter 
kvalifikationer. Svaret kom meget klart, og der var in-
gen tvivl om, at virksomheden havde forberedt sig på 
dette spørgsmål.

Det er aftalt parterne imellem, at der bliver lavet et 
opsamlingsmøde, når det igen bliver tilladt at forsam-
les flere, - så vi får mulighed for at se hinanden i øjne-
ne.
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Det siger VVS-overenskomsten 
Punkt 2. Stk. 6: Ansættelse af udenlandsk arbejds-
kraft
Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at 
udenlandsk arbejdskraft som ansættes i TEKNIQ Ar-
bejdsgivernes medlemsvirksomheder, skal ansættes på 
overenskomstmæssige vilkår.

Såfremt en udenlandsk virksomhed indmelder sig i 
TEKNIQ Arbejdsgiverne, er der mellem overenskomst-
parterne enighed om at indkalde virksomheden til en 
fælles gennemgang af overenskomsten, således at 
fejl og misforståelser omkring overenskomstens ræk-
kevidde kan undgås.

Lønmisforhold og udenlandskarbejdskraft
Ved de seneste overenskomstforhandlingerne sikre-
de nye tiltag mod social dumping. Her var partnerne 
nemlig enige om, at man skal tage hensyn til den enk-
le medarbejders faglige dygtighed, arbejdes art, samt 
omfanget af akkord, når lønnen fastsættes. Det bety-
der, at en udenlandsk virksomhed, der kommer til 
Danmark og melder sig ind i TEKNIQ Arbejdsgiverne, 
ikke ”bare” kan indplacere alle medarbejderne på mi-
nimalløn. Ligesom parterne er enige om, at den en-
kelte virksomheds lønniveau ikke må være betydeligt 
lavere end lønniveauet på sammenlignelige virksom-
heder i branchen, i området. 

Hvis en virksomhed gør det alligevel, kan Blik & Rør 
reje en faglig sag om misforhold.

Kontrolenhed
De faglige organisationer bliver med jævne mellem-
rum indbudt til ”Løntjek”, hvor vi gennemgår underle-
verandørernes lønsedler, bankoverførsler, pension og 
e-indkomstkvittering mv. På den måde ønsker man at 
skabe gennemsigtighed for, at de udenlandske arbej-
dere bliver aflønnet som de skal. Dette sker i samar-
bejde med HR-afdelingen fra Odense Hospital Project 
Team Joint Venture I/S, som har det interne ansvar for 
at underleverandørerne lever op til deres forpligtelser 
og klausuler. 

Der er lagt op til, at vi faglige organisationer på mø-
derne, gør opmærksom på fejl og mangler i de ansat-

tes løn, og at vi så på det efterfølgende møde får fulgt 
op på, om virksomheden har rettet op på det som vi 
har bedt om. Såfremt det ikke sker, vil vi gøre brug af 
det fagretslige system.

Lærlingeklausuler på Nyt OUH
Reglerne siger: Totalentreprenøren skal sikre, at mindst 
6 procent af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer 
inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at 
opfylde aftalen, besættes med en eller flere praktikanter, 
elever og/eller lærlinge.

Johnson Controls er af EVU og Det Faglige Udvalg ble-
vet virksomheds godkendt til at tage lærlinge i praktik 
på byggepladsen Nyt OUH. I et projekt hvor der fra 
EVU’s side er givet mulighed for op til 2 måneders del-
aftaler med Johnson Controls. De har i den forbindel-
se været i dialog med Syddansk Erhvervsskole (SDE), 
omkring de elever som går i skolepraktik.

Hver elev kan altså opnå 2 måneders erhvervspraktik, 
med udførsel af sprinkler arbejde på Nyt OUH, som vil 
tælle med og blive godkendt, som en del af deres 
samlet uddannelsestid.

Opsamling
Det er glædeligt at et så stort projekt er skudt i gang i 
vores område, som Nyt OUH er. Det bliver uden tvivl 
spændende at følge det nye byggeri, og det arbejde 
der kommer til, og som allerede foregår derude, men 
det bliver også en kæmpe opgave at løfte for Kredsen 
og Blik & Rør.

Vores vigtigste opgave bliver at sikre at overenskom-
sten bliver overholdt - dvs. at de arbejdere der udfører 
arbejdet indenfor VVS-området, bliver aflønnet iht. til 
overenskomsten – enten arbejderne er organiseret el-
ler ej, skal vores overenskomst forsvares. De må nem-
lig aldrig blive løndumpere for vores egne kollegaer. 
Her vil vi bl.a. gøre brug af den kontrolenhed, hvor vi 
får mulighed for at få indsigt i arbejdernes lønsedler 
mv.

En anden vigtig opgave bliver selvfølgelig at få orga-
niseret vores udenlandske kollegaer, med de udfor-
dringer der nu en gang ligger i det. Det er ikke ukendt 
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at udenlandske arbejdere, bliver mødt med krav fra 
deres arbejdsgiver om, at de skal holde sig langt væk 
fra fagforeningen, og i værste fald vil de blive fyret og 
hjemsendt. 

En anden faktor der spiller ind er, at de udenlandske 
arbejdere er taget hertil for at udføre et stykke arbej-
de, arbejde mange timer og tjene penge. Når deres 
projekt er færdigt, rejser de enten hjem til deres fami-
lie eller videre ud i verden, for at arbejde på et nyt pro-
jekt. Derfor giver det ikke altid mening for de uden-
landske kollegaer at lade sig organisere i fællesskabet, 
da de kun er her for en tid, udelukkende med et for-
mål, nemlig at tjene penge. Men det bliver op til os at 
overbevise dem om det.

Det er med stor glæde for os, at man på sprinklerom-
rådet har taget lærlingeklausulerne alvorligt og 
igangsat en proces. Vi håber at det kan gavne de sko-
lepraktikelever som går ude på Syddansk Erhvervs-
skole, at de forhåbentlig kan komme ud og få noget af 
deres praktik på Nyt OUH. En ting er at lære, hvordan 
man arbejder med sprinkler, men en anden er at kom-
me ud og opleve en hverdag på en så stor bygge-
plads. Det må, alt andet lige kun, kunne gavne elever-
ne og give dem noget med i bagagen.

Næstformand, Carsten Duus

Fakta organisationsforhold:

CBM og Itinera er begge medlem af Dansk Industri.
M.T. Tecnologie er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
J.F. Smedeservice ApS er medlem af Dansk Industri.

Har du set kursus kataloget 
for 2021?
VVS-branchen er i solid vækst, og der er susende travlt 
i virksomhederne. Den teknologiske udvikling holder 
højt tempo og bidrager til behovet, for at virksomhe-
der og medarbejdere sikrer sig opdaterede kompe-
tencer. AMU-kurser rettet mod branchen giver, som 
dette katalog viser, en bred vifte af muligheder for at 
finde netop det kursus man, som medarbejder eller 
virksomhed, har brug for.

Gå ind på www.evu.dk/efteruddannelse-vvs og læs 
mere om dine efteruddannelsesmuligheder, eller  
på www.amukurs.dk hvor du kan læse mere om de 
enkelte kurser der udbydes. – Dette gælder både for 
VVS’er, Blikkenslagere og Skorstensfejere. 

http://www.evu.dk/efteruddannelse-vvs
http://www.amukurs.dk
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Horsens Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  203,86 kr. 
Amstrup vvs   300,00 kr. 
Fahlen VVS & Blik ApS   220,00 kr. 
Brædstrup VVS Teknik Aps   212,64 kr. 
Lars Juhl Nielsen VVS Aps   211,00 kr. 
Funder Aps  211,00 kr. 
John Jensen   210,00 kr. 
Hedensted VVS SERVICE A/S   208,00 kr. 
KR - VVS Teknik Aps   207,00 kr. 
HON VVS A/S   205,00 kr. 
Hovedgård &  
omegns VVS Aps.   205,00 kr. 
Chr. Sørersen VVS   202,26 kr. 
Bravida Danmark A/S   198,27 kr. 
IC Eleectric   195,00 kr. 
VVS Experten Aps   190,31 kr. 
Ellehammer VVS Aps   185,26 kr. 
Møllgaard VVS Aps   185,00 kr. 
Byens VVS Og Blik Aps   184,76 kr. 
ALKE KJØNGERSKOV  
VVS ApS   177,26 kr. 
Tørring VVS   165,69 kr. 

Vejle Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  204,32 kr. 
Gastech Energi A/S   250,00 kr. 
Dansk Energiservice   239,00 kr. 
AC Energi A/S   210,00 kr. 
Gromas   208,00 kr. 
Petrowsky A/S   205,96 kr. 
Randbøldal VVS Aps   190,26 kr. 
Pilegaard-Henriksen A/S   190,00 kr. 
AIR-WEX ApS   190,00 kr. 
C. V. Christensen A/S   181,00 kr. 
Hovmand VVS Teknik ApS   179,00 kr. 

Esbjerg Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  194,17 kr. 
F.W. Rørteknik A/S  268,00 kr. 
Midtjysk Svejseteknik   245,00 kr. 
CS Pipe Solutions ApS   242,00 kr. 
Gunnar Kristensen A/S  219,00 kr. 
Hvam Tekniq A/S  212,26 kr. 
Augustin Smede og VVS   210,00 kr. 
Ribe VVS Service A/S   205,15 kr. 
Esbjerg Maritime Service   200,00 kr. 
Hoffmann A/S  199,26 kr. 
Bravida Danmark A/S   198,27 kr. 
Deres Blikkenslager A/S   197,50 kr. 
Thorval VVS & Energi ApS   197,50 kr. 
Carl Buch I/S   195,00 kr. 
 I.C. Nielsen VVS & Blik   191,60 kr. 
Jepsen VVS &  
Montage ApS   191,13 kr. 
Dril - Quip   190,00 kr. 
STAR VVS A/S   189,39 kr. 
Alslev VVS Blik   186,00 kr. 
Finn Qvist Jensen ApS   185,00 kr. 
Carl W Reis   185,00 kr. 
Søren Østergaard A/S   180,75 kr. 
MN Rør- og  
Totalentreprise Aps   180,00 kr. 
Intego Esbjerg   180,00 kr. 
Midtjysk blik entrepriser aps  180,00 kr. 
VVS Installatør  
Finn Hansen A/S   178,37 kr. 
Gørding  
Ventilationsmotage Aps  177,26 kr. 
Alex VVS  
Totalløsninger ApS   172,26 kr. 
Quitzau A/S   167,26 kr. 
Brørup VVS Aps   152,26 kr. 
Gummesmark Mink   150,00 kr. 

Kolding Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  196,75 kr. 
DTEK  220,00 kr. 
Henning Mortensen a/s  219,00 kr. 
Brøndum A/S   204,33 kr. 
Kemp & Lauritzen A/S   203,67 kr. 
Bækmand VVS &  
Ventilation Aps   200,00 kr. 
Wicotec Kirkebjerg   199,17 kr. 
Bravida Danmark A/S   198,27 kr. 
Lyhne vvs   197,01 kr. 
Kolding VVS- Og  
Oliefyrservice Aps   192,26 kr. 
Dan-team stainless aps  190,00 kr. 
Krenk VVS Aktieselskab   189,76 kr. 
EWII Teknik A/S   189,00 kr. 
Egtved Smedje   188,63 kr. 
GK Danmark A/S   186,92 kr. 
VVS P. Hermansen   173,26 kr. 

Aabenraa Haderslev 
Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  188,95 kr. 
Sygehus Sønderjylland  206,00 kr. 
Bravida Danmark A/S   198,26 kr. 
JKS  198,00 kr. 
Bred VVS   196,13 kr. 
Aabenraa VVS   196,13 kr. 
VVS Søberg A/S   191,56 kr. 
Blikkenslager  
Nis E Thomsen   189,26 kr. 
Fredslund VVS   188,26 kr. 
Mathias Hendes Eftf.,  
Aabenraa Af 2000 Aps   186,25 kr. 
Genner BLik v/lars Schmidt   185,00 kr. 
Kliplev vvs   182,26 kr. 
Åge Jørgensen vvs   174,00 kr. 
Jügensen VVS   165,26 kr. 
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Sønderborg Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  187,58 kr. 
Bravida Danmark A/S   198,26 kr. 
Erik Jensen VVS  
Nordborg Aps   195,00 kr. 
VVS Bendixsen aps   180,00 kr. 
Blikkenslager  
Torben Jacobsen   177,08 kr.

Syd Vest Fyn Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  187,38 kr. 
Funder ApS   211,00 kr. 
Vantinge VVS ApS   188,63 kr. 
Håstrup Og Nab VVS A/S   186,13 kr. 
Assens Vandvark   185,00 kr. 
Frost VVS A/S   184,94 kr. 
JK Ventilation ApS   182,00 kr. 
JKV Montage   174,00 kr. 

Fredericia/Middelfart 
Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  197,44 kr. 
Alument ApS   210,00 kr. 
Alpedalens V V S A/S   208,00 kr. 
Caverion A/S   204,50 kr. 
Trap+ A/S   203,60 kr. 
Bravida Danmark A/S   198,27 kr. 
Andresen’s VVS A/S   197,60 kr. 
Protemp A/S   195,00 kr. 
Rosenkjær Ventilation   190,00 kr. 
Nytofte.dk ApS   184,50 kr. 
Deber ventilation  183,00 kr. 

Svendborg Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  181,97 kr. 
Dansk Installations  
Teknik A/S   210,00 kr. 
AT Møller A/S   192,26 kr. 
Hybel VVS Aps   185,09 kr. 
VVS Gruppen Fyn ApS  
Forretning Aps  184,46 kr. 
Vejstrup Blik-VVS A/S  177,26 kr. 
Blikkenslagerne Aps   170,00 kr. 
Stokkeby  
Smedeforretning I/S   154,76 kr.

Odense Afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  189,84 kr. 
Dansk Sprinkler Teknik A/S   235,00 kr. 
OX3 Ventilation   210,00 kr. 
Koppers Denmark   206,00 kr. 
Dewa VVS & Energi   205,56 kr. 
VVS Firmaet Th Jensen A/S  
Odense   205,00 kr. 
Smedemester Max Enggaard   205,00 kr. 
Svop vvs  205,00 kr. 
Dansk Installations  
Teknik A/S   204,75 kr. 
Kemp & Lauritzen A/S  
Odense,   203,67 kr. 
Bårdesø VVS   200,13 kr. 
MaagVVS   200,00 kr. 
cortes og nielsen  200,00 kr. 
Flindtholt   200,00 kr. 
Wicotec Kirkebjerg A/S   199,17 kr. 
Leif Andersens Eftf.   199,09 kr. 
Bravida Danmark A/S  
Lindved  198,26 kr. 
VVS-Installation H Knudsen  
& Søn Aps   198,13 kr. 
Nordisk Klima A/S   195,69 kr. 
2 XV  195,00 kr. 
Blitek A/S Blikkenslagernes  
Aktieselskab  193,93 kr. 
GK DANMARK A/S   193,06 kr. 
Bad og Energi A/S   192,37 kr. 
Dansk VVS & Klima A/S   192,26 kr. 

Dansk vvs service  190,26 kr. 
DanVVS Aps   190,25 kr. 
Dræby VVS   190,25 kr. 
Druds VVS v/Ulrich Drud   190,00 kr. 
GK RØR ApS   190,00 kr. 
Nyring vvs  190,00 kr. 
Star VVS Odense A/S   189,39 kr. 
Pilegaard-Henriksen A/S   189,12 kr. 
Exhausto A/S   189,00 kr. 
Byens VVS Og Blik  
Odense Aps   188,80 kr. 
Aunslev VVS I/S   187,26 kr. 
Dansk Bad Design Aps   186,63 kr. 
Håndværkergården A/S   185,96 kr. 
NITO - TEK   185,25 kr. 
Gjersing V.v.S. Aps   185,00 kr. 
M S Andersen Montage Aps   185,00 kr. 
Rosenberg ventilation  185,00 kr. 
Odense VVS Aps   183,63 kr. 
Hauge Installation A/S   183,48 kr. 
HJ Ventilation Service A/S   183,42 kr. 
Korup VVS Jesper Jensen   182,26 kr. 
JME VVS   182,26 kr. 
Proline VVS Aps   182,00 kr. 
Særslev Blikkenslagerfor  
V/ Henning Lund  181,75 kr. 
Morud VVS & El Aps   178,26 kr. 
Fayard A/S   178,00 kr. 
Comfort Ventilation   177,75 kr. 
Ellinge Smedie A/S   177,59 kr. 
Vejstrup Blik VVS A/S   177,26 kr. 
Persolit Entreprenørfirma  
A/S Munkebo Afd   176,83 kr. 
Krüger VVS ApS  176,76 kr. 
Allround Byg   175,25 kr. 
J. Beese VVS Og Blik A/S   174,63 kr. 
Barfode Group   173,00 kr. 
Ole Hemmingensens  
VVS Aps   172,50 kr. 
CC design   150,00 kr. 
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Nyt fra Kredsen

Timelønsstatistik 2020

Skorstensfejerne afdeling
Firmanavn  Gns timeløn 
  209,09 kr. 
Skorstensfejermester  
Ole Bjerre Rasmussen  209,45 kr. 
Brodersen Hansen Aps  209,45 kr. 
Dencam Composite A/S  
(Faaborg)  209,45 kr. 
Haderslev  
Skorstenfejerdistrikt  209,45 kr. 
Horsens Nord  
Skorstensfejer Distrikt  209,45 kr. 
John Clemmesen  209,45 kr. 
Kim Johansen  209,45 kr. 
Kolding Syd Fejer  209,45 kr. 
Langelandsfejeren  209,45 kr. 
Lars Guldberg Michelsen  209,45 kr. 
Midtdjurs skorstensfejer  209,45 kr. 
Niels Henrik Corÿdon  209,45 kr. 
Skorstensfejer  
Karl Otto Pilgaard  209,45 kr. 

Skorstensfejer Lars Karlsen  209,45 kr. 
Skorstensfejermester   
bent kurth toftlund  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
Bjarne T. Pedersen  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
Erik Christiansen  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
Helmuth E Asmussen  203,06 kr. 
Skorstensfejermester  
Martin Holm Andersen  206,26 kr. 
Skorstensfejermester Niels  
Einar Koch Christiansen  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
Ole Lautrup  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
Per Kjær Jensen  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
René B. Hansen  209,45 kr. 
Skorstensfejermester  
Steffen Norgreen  209,45 kr. 

Skorstensfejermester  
Torben Hviid  209,45 kr. 
Steffen Christensen  209,45 kr. 

Overenskomstmæssig løn 2020 for 
skorstensfejerne  209,45 kr.

Ny Arbejdsmiljørepræsentant 
(AMR)

Jens Broxgaard Hildebrandt,  
Syddansk Universitet 01-01-2021

Ny Tillidsrepræsentant (TR)

Janus Havlit Appelgren Kleiner, Ellinge 
Smedie A/S 01-12-2020

Kim Hildegard Svendsen,  
Ole Hemmingsen´s VVS Aps  

12-12-2020
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Nyt fra A-kassen

Nye satser pr. 1. januar 2020
Dagpengesatser 2021 Pr. måned Pr. år
Dagpenge (100%) 19.322,- 231.864,-
82% - sats (dimittender med forsørgerpligt) 15.844,- 190.128,-
71,5% - sats (dimittender uden forsørgerpligt) 13.815,- 165.780,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler) 9.661,- 115.932,-
 
Efterløn 2021 Pr. måned Pr. år
Efterløn Fuldtid (91% sats)  17.583,- 210.996,-
Efterløn Fuldtid (100% sats) 19.322,- 231.864,-

Skattefri præmie 2021 Pr. måned Pr. år
Optjening af skattefri præmie 13.912,- 1 6 6 . 9 4 4 , - 
(max 12 portioner)

VEU-godtgørelse 2021 Pr. uge 4.460,- 
G-dage 2021 Pr. hel dag 892,-

Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00
Torsdag, faglig afd. 13.00 – 17.00
Formand: Torben Nielsen, HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14
E-mail: bliknielsen@gmail.com

Syd/vest Fyns afdeling:
Formand:  
Danni Steen Øfjord-Andersen
Tlf. privat: 22 96 96 18

Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30. 
Formand: Kim Lindholm Jørgensen 
Tlf. privat: 40 45 74 79
E-mail: kimljbat@gmail.com

Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Bjørn Granhøj Toftdal
Tlf. privat: 20 84 46 43
E-mail: B.G.T.76@hotmail.com

Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens 
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00-16.00 
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com

Vejle afdeling:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 42 44 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk 

Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med 
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 51 53 31 54
E-mail: eko@blikroer.dk

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Mette Jørgensen
Tlf. privat: 51 53 31 97
E-mail: mej@blikroer.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 50 30 00 38 
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com 

Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P. Hanssens Gade 21, st. 
6200 Aabenraa. (hos 3F) 
Kontortid: ulige uger onsdage 8.30-10.00 
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com 

Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
E-mail: jacobnielsen@stofanet.dk

NY A-KASSE 
Byggefagenes A-kasse og El-fagets A-kasse har fusioneret til FAK, Din Fag-
lige A-kasse. Det skete på et ekstraordinært delegeretmøde torsdag d. 19. 
november 2020, hvor de to a-kasser besluttede sig for at gå sammen og 
stifte Din Faglige A-kasse, FAK, fra den 1. januar 2021.

Din Faglige A-kasse har 40.000 medlemmer blandt elektrikere, blikkensla-
gere, malere, artister, fiskere m.v. Med fusionen af den nye a-kasse, får vi 
en STÆRK, BÆREDYGTIG og FAGLIG A-KASSE, til glæde og gavn for med-
lemmerne. Vi har til huse i Nyropsgade i København sammen med en ræk-
ke af de fagforbund, der står bag a-kassen, herunder Blik- & Rørarbejder-
forbundet.

FAK er til for dig som medlem – Det er derfor den hedder Din Faglige 
A-kasse. Med det udgangspunkt har FAK en klar mission. Vi vil sikre med-
lemmerne økonomisk tryghed, hjælpe dem tilbage i job og understøtte 
deres faglige udvikling. Vores vision er, at du som medlem oplever, at det 
handler om dig, at du får en god og moderne service, og en faglig funde-
ret vejledning gennem hele dit arbejdsliv.
Med en ny a-kasse følger også en ny hjemmeside, som du kan se og læse 
meget mere om på, www.fa-k.dk

VELKOMMEN I DIN FAGLIGE A-KASSE – FAK
På a-kassens vegne

Carsten K. Duus, Næstformand
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Nyt fra Afdelingerne

Esbjerg Afdeling 
Grundet covid 19 kunne man ikke afholde den ellers 
altid så godt besøgte pensionist julefrokost i Esbjerg 
Afdeling. Det er normalt også denne dag man plejer 
at hylde de medlemmer, der har været en del af fæl-
lesskabet i 50 år, men da dette ikke var muligt i år, og 
vi havde et medlem i Esbjerg afdeling, der skulle have 
en 50 års guldnål, besluttede bestyrelsen, at man ville 
invitere Niels Erik Tost Nielsen og hans frue en tur på 
Jerne Kro. 

Det blev en rigtig god dag, og vi fik sagt stort tillykke 
med dagen til Niels Erik, som det også kan ses på bil-
leder herunder.

P.a.v.
Martin Finnerup 

Horsens Afdeling 
Horsens afdeling havde, som traditionen byder sig, 
inviteret deres pensionister til julemorgenkaffe, og 
det er også samme dag man hylder de medlemmer, 
der har været en del af fællesskabet i 50 år. 

Dem var der hele to af i år, nemlig Preben Sørensen og 
Poul Radoor. 

Det blev en rigtig god dag, og vi fik sagt stort tillykke 
med dagen til dem begge, som det også kan ses på 
billederne herunder.

P.a.v.
Leon Richter Andersen 

Øverst: Poul Radoor 

Nederst:
Leon Richter Andersen (tv) 
og Preben Sørensen (th).

Niels Erik Tost Nielsen (tv) og Martin Finnerup (th).



12 www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Generalforsamlinger i afdelingerne

Blik & Rør - Esbjerg Afdeling
Inviterer hermed alle medlemmer til generalforsam-
ling og et oplæg omkring Grøn omstilling

Fredag d. 23. april 2021 kl. 17.00 
i vores lokaler Fredensgade 1

Der er forslag til flg. dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Beretning v/formand
Pkt. 3: Regnskab v/kasserer
Pkt. 4: Indkomne forslag 
Pkt. 5: Valg iflg. lovene
Pkt. 7:  Fremtidigt virke,  

herunder nyt fra kreds og forbund

”Grøn omstilling kræver mænd med skruenøgler”
Sådan lyder en af overskrifterne i en ny rapport, der er 
udgivet af Dansk Energi, og de skriver i deres rapport, 
at de forventer at 290.000 danske årsværk vil opstå 
frem mod 2030 som følge af investeringer i den grøn-
ne omstilling.

Så derfor har vi i bestyrelsen besluttet at invitere vores 
Næstformand fra forbundet, Niels Braaby, over til vo-
res generalforsamling, for at han kan komme med et 
bud på, hvordan det kommer os til gavn i Blik og Rør.
Vi håber mange af jer har lyst til at kommer og høre 
om dette.

Vi slutter en spænden-
de aftenen af med en 
lille forfriskning.

Inden general-
forsamlingen er 
afdelingen vært med 
et måltid mad. 
Tilmelding til spisningen skal ske til: Formand Martin 
Finnerup på 5030 0038 eller Jørgen Jakobsen på 51 
53 31 51 senest d. 6. april 2021.

Vel mødt
Bestyrelsen

Bemærk! Såfremt du kun ønsker at deltage i general-
forsamlingen, er tilmelding ikke nødvendig.

Blik & Rør – Middelfart/
Fredericia Afdeling 
Inviterer hermed alle medlemmer til Generalforsam-
ling, fredag d. 9. april 2021 kl. 17.00 på kredskontoret, 
Valmuevej 2, Middelfart.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Formandens beretning 
Årsregnskab 2020
Indkomne forslag
Valg i henhold til lovene
Eventuelt, herunder nyt fra kredsen ved formand Jør-
gen Jakobsen

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved lidt 
til maven og ganen, og hvis du ønsker at deltage efter 
generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig senest d. 
31. marts 2021 til Erik på tlf. 51 53 31 54 – gerne på sms.
P.a.v.
Erik Kofod

Blik & Rør – Sydvestfyn Afdeling 
Inviterer hermed alle medlemmer til Generalforsam-
ling, fredag den 9. april 2021 - kl. 17.00 

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning 
Årsregnskab 2020 
Indkomne forslag
Valg i henhold til lovene
Eventuelt - herunder nyt fra Kredsen

Nærmere information om sted for afholdelse af gene-
ralforsamling, vil blive udsendt til medlemmerne, i de-
res personlige postkasse.

På afdelingens vegne
Danni Øfjord-Andersen, Formand

HUSK!
General- 
forsamling
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Generalforsamlinger i afdelingerne

Blik- og Rør - Aabenraa/
Haderslev Afdeling
Afholder generalforsamling fredag 7. maj 2021 kl. 
17.00 på kontoret H.P. Hanssens Gade 21 st. 6200 
Aabenraa

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag. 
5. Valg ifølge lovene

a Formand
b Bestyrelsesmedlemmer
c Kredsrepræsentanter 
d Revisorer 
e Aktivitetsudvalget 
f Lærlingeudvalget

6. Fremtidigt virke

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et 
kort oplæg fra kredsen med sidste nyt fra kreds og for-
bund. 

Indkomne for-
slag der ønskes 
behandlet, skal 
være formanden 
i hænde senest 8 
dage før general-
forsamlingen.

Efter generalfor-
samlingen er af-
delingen vært 
ved et måltid 
mad.

Så tag din kollega og din lærling med til nogle spæn-
dende og hyggelige timer i din fagforening.

SU senest d. 1.marts 2021 sms eller mail til 
Tlf. 61312653 mail hei.allpetsens@gmail.com 
Venlig hilsen
P.a.v.
Allan Petersen

Blik & Rør – Kolding Afdeling
Afholder generalforsamling torsdag d. 22. april 2021 
kl.17.30 på Scandic Hotel Kolding, Kokholm 2,6000 
Kolding

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formands- og afdelingsberetning 
3. Årsregnskab – kassereren
4. Bevillinger
5. Indkommende forslag (skal være afdelingen i 

hænde senest 8 dage før)

På valg er følgende:
6. Formand, Mette Jørgensen (ønsker genvalg)
7. Bestyrelsesmedlem: Nicolai Frederiksen (ønsker 

genvalg)
8. Valg af revisor: Bjarne Larsen (ønsker genvalg) 
9.  Evt.

Efter generalforsamlingen, vil Kredsen komme med 
sidste nyt fra kreds og forbund.

Da vi starter med en gang aftensmad, er tilmelding 
nødvendig senest d. 15. april 2021 til Mette Jørgensen 
pr. sms eller tlf. 51533197 eller mail mej@blikroer.dk, 
eller til Bent Ole Madsen pr. sms eller tlf. 71959639.
     
Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen i Blik og Rør Kolding afdeling

Blik & Rør - Svendborg Afdeling
Har endnu ikke fastsat en dato for generalforsamling.

Der kommer nærmere information til afdelingens 
medlemmer om tid og sted for afholdelse af general-
forsamlingen, når Corona restriktionerne bliver lem-
pet, således vi igen har mulighed for at mødes.

På afdelingens vegne
Kim Lindholm Jørgensen, Formand

mailto:hei.allpetsens@gmail.com
mailto:mej@blikroer.dk
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Generalforsamlinger i afdelingerne

Blik & Rør – Odense Afdeling
Inviterer hermed alle medlemmer til Generalforsam-
ling, torsdag den 22. april 2021 - kl. 18.00 på Møde-
center Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning 
Årsregnskab 2020
Indkomne forslag
Valg i henhold til lovene
Eventuelt - herunder nyt fra Kredsen

Generalforsamlingen indledes med spisning kl. 17.00 
i kantinen.
Tilmelding til spisningen skal ske senest torsdag den 
15. april 2020 - til Kredskontoret på tlf. 36 38 35 50.

På afdelingens vegne
Torben Nielsen, Formand

Blik & Rør - Vejle Afdeling 
Inviterer til Generalforsamling, fredag den 19. marts 
2021
Dagsorden:
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v.: 

a Formand Morten Gydesen
b Kasserer Lars Støckel

3. Regnskab
4. Valg ifølge lovene 
5. Fremtidigt virke
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Nærmere information om tid og sted for afholdelse af 
generalforsamling, vil blive udsendt til medlemmer-
ne, i deres personlige postkasse.

På afdelingens vegne
Morten Gydesen, Formand

Blik & Rør - Sønderborg Afdeling
Der indkaldes hermed til generalforsamling på Sund-
halle Kro, Sundgade 16, Sønderborg lørdag d. 20. 
marts 2021 kl. 09:30

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Regnskab v. kassereren 
4. Indkomne forslag
5. Valg ifølge lovene

a Formand (Jacob Nielsen)
b Bestyrelsesmedlem (Claus Hansen)
c Revisor (Kurt Krog)

6. Nyt fra Kreds og Forbund

Indkomne forslag der ønsket behandlet på general-
forsamlingen skal være formanden hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Der serveres morgenmad kl. 09.30 og efter general-
forsamlingen er der middagsmad.
Su senest d 12. marts ved at ringe/sms enten til Jacob: 
tlf. 27414519 eller til Finn: tlf. 41628093.
Tag din kollega og din lærling med til nogle 
spændende og hyggelige timer i din fagforening.

Med kammeratlig hilsen
Bestyrelsen Blik og Rør Sønderborg afdeling

Blik & Rør – Horsens Afdeling
Inviterer til generalforsamling torsdag den 18. marts 
2021

Med følgende dagsorden:
Ad. 1 Valg af dirigent
Ad. 2 Forhandlingsprotokollen
Ad. 3 Beretning
Ad. 4 Regnskab 2020 og budget 2021
Ad. 5 Indkomne forslag 
Ad. 6 Ordinære valg

Nærmere information om tid og sted for afholdelse af 
generalforsamling, vil blive udsendt til medlemmer-
ne, i deres personlige postkasse.
På afdelingens vegne
Christian V. Preisler, Formand

HUSK!
General- 
forsamling
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Feriehuset i Houstrup

Ansøgning til den kommende sæson 2021/22 sker via vores hjemme-
side www.blikroer-sydjylland-fyn.dk fra d. 1. marts 2021, og er efter 
”først til mølle”-princippet.

Priser for sæson 2021/22:
Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.) samt uge 42 (fre-fre) pris pr. uge 3.200 kr.
Øvrige uger (fre-fre)     pris pr. uge 2.200 kr.
Weekend (tors-søn)       1.200 kr.
Mellemdage (søn-tors)       1.000 kr.

Weekend/mellemdage kan kun lejes, hvis huset ikke er lejet ud hele ugen, og i højsæson-ugerne er 
det kun muligt at leje hele uger. 
Priserne er inkl. elforbrug.

Ferieforeningen ønsker alle et rigtigt dejligt forår.

http://www.blikroer-sydjylland-fyn.dk


Vi mangler dit indlæg til bladet.  
Næste deadline er  

den 1. juni 2021 

OVERBLIK udgives 3 gange årligt af: Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn - Ansvh. Jørgen Jakobsen

Kreds Sydjylland-Fyn
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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. 
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Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores 

 

n-

forbe-

 

KREDS  
SYDJYLLAND-FYN 

Vigtig nyt fra Ferieforeningen!
Ferieforeningen har solgt feriehuset i Bork og er nu på udkig efter et nyt ferie-hus/ferielejlighed 

i en anden landsdel af Danmark. Har du et forslag til et område, hvor du gerne vil leje et 
feriehus/ferielejlighed, vil vi meget gerne bede dig om at sende os dit forslag til vores mail: 

sydjylland-fyn@blikroer.dk 

Det vil blive flertallet, der 
kommer til at bestemme,  
hvor vi køber det næste  
ferie-hus/ferielejlighed 😊




