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side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!

Deadline: 15. august 2019

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
owa@blikroer.dk

Stig Stærk Larsen 
Faglig konsulent
Mobil: 51 53 31 88
ssl@blikroer.dk

Rene H. Larsen
Faglig konsulent/lærlinge
Mobil: 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Delvis:
Esben Malling
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 87
esm@blikroer.dk

Henrik Baltzer
Opmåler/arbejdsmiljø
Mobil: 51 53 31 84
hba@blikroer.dk

Ansatte:
Lene Hansen 
Kontoret
leh@blikroer.dk

Ansvarshavende redaktør: 
Ole Wiil-Andersen
Mobil: 51 53 31 82  
owa@blikroer.dk

Filialkontoret på 
Bornholm

Fabriksvej 1 
3700 Rønne 
Tlf.: 46 34 00 97

Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man-tirsdag og onsdag 
formiddag lukket (ring for aftale)
Onsdag 12.00-16.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Medarbejdere på Fabriksvej  
Valgte:
Sebastian D. Hansen 
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 81
sgh@blikroer.dk

Filialkontoret i 
Næstved

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf.: 46 34 00 97

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/a-kasse
Mobil: 51 53 31 83
mcs@blikroer.dk

Delvis: 
Esben Malling
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 87
esm@blikroer.dk

Henrik Baltzer
Opmåler/arbejdsmiljø
Mobil: 51 53 31 84
hba@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
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LEDEREN
Vikarer er også kollegaer
Når du bliver ledig, sker der temmelig tit det, at du bliver kon-
taktet af et vikarbureau næsten samme dag du bliver ledig.

Som ledig vil man jo gerne have et nyt job så hurtigt som 
muligt og derfor siger mange af vores ledige kollegaer ja tak 
til at blive lejet ud via et vikarbureau.
Ikke fordi det er optimalt, men fordi det er den mulighed der 
findes lige nu og her.

Desværre kan vi høre fra flere af vores kollegaer der har 
været lejet ud, at de ikke rigtigt bliver betragtet som ligevær-
dige kollegaer i de firmaer eller pladsen de lejes ud til.

I skal huske på, at vikarer har nøjagtig samme rettigheder 
som de ansatte i firmaerne, dvs. at de skal have samme løn, 
tillæg og del i evt. akkordoverskud.

Derfor er det vigtigt at alle hjælper vikarerne, snakker med 
dem om de får hvad de skal have. Hvis din virksomhed bru-
ger vikarer og måske betaler dem mindre end hvad I andre 

får, så ender det med at det 
er vikarerne der står tilbage i 
job mens de fastansatte tager 
plads i ledighedskøen.

De fleste af vores kollegaer 
som bliver sendt ud via et vi-
karbureau gør det ikke af lyst 
men af nød.

Derfor: En vikar er IKKE en skruebrækker eller løndumper hvis 
I hjælper til.

Er du i tvivl, så kontakt kredsen, så står vi altid klar med svar 
på dine spørgsmål

Med disse ord, ønskes alle en god sommer fra alle os på kon-
toret

Ole Wiil-Andersen

Anmeldte arbejdspladser:

Firma Type Adresse  
DETEK Plejehjem Frederikssund
GK Renovering falkoner sal Falkoneralle 
GK Multihal Hillerød  
HHM Lejligheder  Irmavej 
HHM Lejligheder  Vandtårndsvej
Hovedstaden BYG.  Kobber kviste  Bernstrofvej Hotel Post
JFE Fjernvarme Dyssegården 
John Jensen Rema 1000/Lejligheder  Himmelbyen Amager
John Jensen Plejebolig Gilleleje 
John Jensen Renovering Lejligheder  Birkerød  
John Jensen Renovering Lejligheder  Sjælør Boulevard
KN VVS Lejligheder  Sundkrogsgade
Næstved vvs Kontor Marienhøj Alle Hørsholm 
PSN Lejligheder  Else Alfs vej Amager 
PSN Lejligheder  Richard Mortensen vej
PSN Renovering skole Irlandsvej Amager 
SH Instalation  Lejligheder  Else Alfs vej Amager 
SH Instalation  Lejligheder  Elværksvej
SH Instalation  Lejligheder  Stenløse 
SH Instalation  Ventil indskæring Axeltorv 
SH Instalation  Hal/kontor Hillerød  
SH Instalation  Lejligheder  Landlystvej
SH Instalation  Lejligheder  Frederiksberg Alle 

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, 

Henrik Baltzer 
tlf. 51 53 31 84,  

Esben Malling
tlf. 26 66 09 07 

Ole Wiil-Andersen

Esben Malling
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BLIK & RØR
A R B E J D E R F O R B U N D E T

Vi vil gerne drøfte den aktuelle situation på akkordområdet sammen 
med jer og hvilke udfordringer vi i øjeblikket står overfor.

Herunder blandt andet Akkordaftalesedler, Bilag vedrørende 
daglønsprocenter, dagløn generelt, evt. Faglig voldgifter, samt 
udenlandsk arbejdskraft samt bilag 3 møder osv.

Forbundets ansvarlige for både Rørprislisten og Blikprislisten vil 
deltage i møderne.

Ikke alle har fået denne indbydelse tilsendt, så går du sammen 
med kollegaer der ikke har modtaget den, er de selvfølgelig også 
velkomne.

Dette gælder også kollegaer fra andre kredse i Blik & Rør og 
Dansk Metal.

Så kom og få en god snak og en hyggelig faglig aften med 
dine kollegaer 

Venlig hilsen

Kreds København /
Kreds Sjælland -Bornholm

MANDAG
27. MAJ 2019― KL. 16.00 ―

FÆLLES
AKKORDMØDE

KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM 
& KREDS KØBENHAVN

afholder

Tilmelding er nødvendig senest d. 22. maj 2019,  
da Kredsene er vært med et måltid mad fra grillen
Ring til Blik og Rør På telefon 46 34 00 97



Efter sammenlægningen 
mellem LO og FTF, nu un-
der navnet FH, Fagbe- 
vægelsens Hovedorgani-
sation er 2019 udråbt til 
arbejdsmiljø år. Og der 
er nok at tage fat på!  
Samtidigt med en øget 
beskæftigelse i byg-
geriet, sker der desværre 
ofte det at sikkerheden 
på arbejdspladserne bli-
ver nedprioriteret, da der 
er mere fokus på indtje-
ningen. 

Vi oplever tit, at der på 
byggesager med mere 
en 5 ansatte, hvor der 
burde være valgt en eks-
tern Amr. er dette ikke 
gjort.  Dette er en stor 
udfordring, men noget vi 
stor fokus på, og vil her så 
lige slå et slag for, at man 
får valgt Amr. der hvor 
det er muligt, både in-
ternt i firmaet, og eksternt 
på pladserne.

En sådan plads skal lige 
nævnes her, en plads 
hvor firmaet Poul Sejr har 
et større sjak beskæf- 
tiget med opførsel af 
nye boliger på Frederiks-
berg. Der var ikke valgt 
Amr. på pladsen, som 
havde kørt over en læn-
gere periode, der bliver 
mandet op, og firmaets 
interne amr. fra deres an-
lægs afd. Kommer der-
ud. Han overtager straks 
amr. posten på pladsen, 
og deltager derefter 

i sikkerhedsmøderne. 
Der går ikke lang tid før 
den sikkerheds ansvar-
lige byg-geleder beg-
ynder at se sig sur på 
vores amr. Han stiller jo 
spørgsmål, og er vedhol-
dende over for de arbe-
jdsmiljøpro-blemer kol-
legaerne slås med. Det 
resulterer i at han bliver 
bortvist fra pladsen, til 
stor frustration for kolle-
gaerne, som vælger at 
gå i skuret. De vil ikke 
finde sig i den åbenlyse 
chikane af deres Amr.   
Firmaet bakker op om  
svendene og der ind-
ledes dialog med bygge-
ledelsen, der går en lille 
uges tid og arbejds- 
mi l jø repræsentanten 
kan komme tilbage på 
pladsen.

Vi som fag, har brug for 
dygtige og engagerede 
Arbejdsmiljørepræsen-
tanter!

Har man opklarende 
spørgsmål til hvordan og 
hvorledes, kan man altid 
kontakte os i kredsen.

Noget af det vi oftest 
bliver kontaktet vedr.  er 
problemer med asbest, 
vinterbekendtgørelsen, 
adgangsveje, Stilladser, 
støj/støv fra andre fag-
grupper. Men også pro-
blemer omkring trivsel og 
psykisk arbejdsmiljø er der 
mere af.
-
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ARBEJDSMILJØÅRET 2019 ER SKUDT I GANG

Byggeplads i Gilleleje Bavne 
Ager, hvor John Jensen arbej-
der. Der er gjort for lidt for at 
modstå den meget regn vi har 
fået i marts, det kniber med 
oprydning og ophængning af 
ledninger.  

Byggeplads i Gilleleje Bavne 
Ager, hvor John Jensen arbejder. 
Oprydning mangler generelt, 
ophæng af ledninger, afskærm-
ning ved kant af stensætning, 
der er langt at falde og ikke et 
hensigtsmæssigt underlag at 
lande på. Man kan se der har 
været problemer med stilladset, 
det vrider da der ikke var plads 
til den valgte løsning. Pladsen har 
været besøgt flere gange og Ar-
bejdstilsynet er inde over. 

Ørestaden hvor Star VVS arbej-
der. Her kan det undre, at man 
ikke har hængt forsyningen af 
el til skurbyen op, da der var rig 
mulighed for det. Igen ser vi en 
byggeplads hvor oprydningen 
ikke har fokus, til fare for vores 
kollegaer, der kan ende med en 
lang sygemelding ved at falde 
en mørk morgen.  

Plads i Ringsted hvor Ribe VVS 
går. Billederne viser tydeligt en 
plads, hvor det roder til fare for 
vores kollegaer. Man kan tvivle 
på kvalitet af det der afleveres, 
når det er færdigt til beboerne. 
Byggepladspatruljen har besøgt 
pladsen flere gange og kommer 
tilbage. 

Plads i Ringsted hvor Ribe VVS 
går. Som det andet billede, 
mangler der respekt for de stak-
kels medarbejdere, som udfører 
arbejde på denne plads. Led-
ning i vandet, rod og dårlige ad-
gangsforhold.  

Henrik Baltzer   
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Ferieloven/overgang og den nye ferielov
Gem ALTID ALLE jeres lønsedler, så der er mulighed for at gennemgå om det indberettet 
beløb i feriepenge er rigtigt (fra 1. september 2019 til 31. august 2020). 
Kender du lønperioden i firmaet?           
• Normalt ved lønning pr. 14 dag, starter den mandag og slutter søndag ugen efter.     
• Ved månedslønnede, tit er det fra den d. 20. til den 19. måned efter. 

Oversigt over ferie: 
DEN GAMLE:
Hovedferien: 1. maj til 30. september, her har du ret til 3 ugers sammenhængende ferie.

Rest ferien: 1. oktober til 30. april, her har du krav på 2 x 1 uges sammenhængende ferie.

Optjening:  1. januar til  31. december 2018, optjener du feriepenge (12,5 % eller ferie med løn) og  
5 ugers ferie ved beskæftigelse et helt år. (2,08 dag pr. måned)

Afholdelse: 1. maj 2019 til 30. april 2020

OVERGANG: 
Hovedferien: 1. maj til 30. september, her har du ret til 3 ugers sammenhængende ferie.

Rest ferien:  1. oktober til 30. april, her har du krav på 2 x 1 uges sammenhængende ferie (kan aftale 
afholdt som enkelte dage).

Optjening:   1. januar til  31. august 2019, optjener du feriepenge (12,5 % eller ferie med løn) og 16,7 dag, 
ved beskæftigelse i hele perioden (2,08 dag pr. måned).

Afholdelse: 1. maj 2020 til 30. september 2020
  Bruger du ikke alle dage overføres de til den nye ferieafholdelse.

Læs videre på side 11

INDEFROSSET FERIEPENGE I FOND: 
Feriepenge indefryses  1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses (også feriepenge af gratiale eller akkord-
af løn:  overskud).
  Lønperioden hvor 1. september 2019 falder (evt. uge 34-35 og 35-36). 
  Lønperioden hvor 31. august 2020 falder (evt. 35-36 og 36-37).

Indberetning til:   Organiseret arbejdsgiver under DA (TEKNIQ, Dansk Byggeri og DI mm.) og Arbejdsgiverne
fonden  (Smedemestrene): 
  Skal indberette senest den 31. december 2020 til ATP. 
  ATP sender en opgørelse til dig i 1 kvartal 2021.
  Du har frem til den 30. juni 2025 til at gøre indsigelse over det oplyste beløb.
  Tjekker om beløbet passer (gem altid dine lønsedler men især 2019).
  Lønmodtagernes Garantifond dækker det indberettede beløb ved konkurs.
  Arbejdsgiverne har lov til at beholde penge i firmaet, når de er indberettet til ATP garantere de for 

dem.

  Uorganiseret arbejdsgiver:
   Er din arbejdsgiver uorganiseret (tiltrædelse med Blik & Rør, Dansk Håndværk eller ingen 

aftale)
   Skal der indbetales til feriekonto hvert kvartal (januar, februar og marts) d. 1. maj, (april, 

maj og juni) d. 1. august osv.

  Dette kan du se ved at gå på www.borger.dk eller www.atp.dk
  1 kvartal d. 7. maj, 2 kvartal d. 7. august, 3 kvartal d. 7. november og 4 kvartal d. 7. februar.

Forrentning af dine  Danskarbejdsgiverforenings opgørelse over lønudvikling ligger til grund for forrentning.
penge:
Udbetaling fra:   Fonden udbetales ved: DØD, folke- førtidspension, efterløn eller permanent flytning til ud
fonden  landet. 
   Fonden kan tidligst udbetales d. 1. oktober 2021, (der arbejdes på løsninger ved pension 

og DØD).

Konkurs:  Arbejdsgiveren har lov til at beholde de indefrosset feriepenge i firmaet og skal så dække 
den forrentning som DA oplyser. 

   ATP står indenfor det indberettet beløb fra din arbejdsgiver, Lønmodtagernes Garantifond 
(LG) dækker ved konkurs.

   Vigtigt du tjekker det indberettet beløb som oplyses 1. kvartal 2021 fra ATP, da det vil være 
det LG dækker ved Konkurs.  

RIV UD OG HÆNG OP PÅ OPSLAGSTAVLEN



Sjælland-Bornholm side 7

Huset er i to plan, 103 m2 med plads til 8 personer.

Huset består af stue/køkken, badeværelse m/spa og 
sauna, toilet, bryggers og 3 værelser. Der er vaske-
maskine og tørretumbler i bryggers og køkkenet er 
udstyret med blandt andet: køle/fryseskab, opvaske-
maskine, glaskeramisk komfur, elkedel. Micro-ovn og 
kaffemaskine.

Der kan tjekkes ind på ankomstdagen fra kl. 15.00 og 
der skal tjekkes ud senest kl. 10.00 på afrejsedagen, 
hvis andet ikke er aftalt. Nøgler til sommerhuset udle-
veres og afleveres i Centrets reception.

Hvis du er utilfreds med rengøringen, skal du gøre op-
mærksom på dette i receptionen, hurtigst muligt efter 
ankomst.

Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude 
medbringes.

Ødelægges noget af inventaret SKAL dette med-
deles Blik og Rør-Roskilde. Huset vil jævnligt blive 
gennemgået for eventuelle mangler. 

Alle opholdspriser er inklusiv adgang til Aquadome 
(badeland), Monky Tonky Land (legeland) og slut-
rengøring. Der følger 8 adgangskort/armbånd med til 
huset.

Strøm er eksklusiv og skal afregnes direkte til Blik og Rør-
Roskilde efter forbrug. Både ved ankomst og afrejse 
skal elmåleren aflæses. Elaflæsningerne sendes enten 
på sms til mobilnummer 30 55 71 15, eller pr. mail på: 
afd84_l115@outlook.dk 

	

	

	

	

	

Husets	indretning	
	

	

	

													 	

	

											Lej	Roskilde	Afdelings	
											Sommerhus	i	Lalandia	

											Digestien	L	115,	4970	Rødby				
																																											

										 	

	Kontakt:	Rasmus	Andersen	på	51533188	eller	rda@blikroer.dk	

BETALINGSBETINGELSER:
Når sommerhuset reserveres, skal der inden 8 
dage betales 50 % af lejens pris, før lejeaftalen er 
endelig.

Senest 8 dage før lejemålets påbegyndelse 
betales de resterende 50 % af lejen samt et de-
positum på 1.000 kr. blandt andet til afregning af 
strøm.

Betalingen skal ske ved overførsel til afdelingens 
konto i Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5396 kon-
tonummer 0245149, med teksten Lalandia, uge-
nummer samt medlemsnummer eller cpr. nr. 

Lej Roskilde Afdelings Sommerhus i Lalandia
DIGESTIEN 115 L, 4970 RØDBY

LEJEMÅL SAMT PRISER:
Højsæson: Børnenes sommerferie samt ugerne 
1, 7, 8, 42 og 52
Mandag til søndag 6.000 kr.
Resten af året:
Mandag til søndag  4.500 kr.
Tirsdag til søndag  4.000 kr.
Torsdag til søndag 3.500 kr.
Mandag til torsdag 3.000 kr.
Fredag til søndag  3.000 kr.
Strøm afregnes efter forbrug pr. kw.        4 kr.
Depositum pr. ophold 1.000 kr.
En hund må medtages imod en
merbetaling pr. overnatning 75 kr.
(Ved mere end 4 overnatninger betales max 
300 kr.)

Udlejningen sker efter først til mølle princippet. 

Udlejning af huset for efterfølgende år kan 
tidligst ske fra 1. november i indeværende år.

HUSETS INDRETNING

Hvis du ønsker at leje sommerhuset, eller har du 
spørgsmål til udlejningen, skal du kontakte 
Rasmus Andersen på telefon 30 55 71 15 eller 
pr. mail på: afd84_l115@outlook.dk
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Hovedferie med ret til 3 ugers sammenhængende  Hovedferie Hovedferie Hovedferie Hovedferie

Restferie med ret til 2x1 uges sammenhængende Restferie Restferie Restferie Restferie

den gamle 
ferielov

Optjening 2018: 01.01.18               til               31.12.18

Afholdelse 5 uger i perioden 01.05.19               til               30.04.20

Overgangen
Optjening 2019: 01.01.19    til     31.08.19

Afholdelse af 16,7 dag 01.05.20 til 
30.09.20

Indefrosset 
feriepenge i fond

Optjening 2019 og 2020 
som indfryses. 01.09.19       INDEFRYSES       31.08.20

Den nye 
ferielov

Optjening 2020-2021, 
nye ferielov. 01.09.20               til               31.08.21

Afholdelse 2020-2021, 
nye ferielov. 01.09.20               til               31.12.21

Optjening 2021-2022, 
nye ferielov. 01.09.21               til               31.08.22

Afholdelse 2021-2022,  
nye ferielov.   01.09.21               til               31.12.22

Ferieloven/overgang og den nye ferielov

Ferieloven er fra 1938:

Blev vedtaget af regeringen (Radikale og 

Socialdemokratiet) med støtte fra kommunisterne. 

2 ugers ferie betalt til alle, i dag har vi 5 uger.

Dansk Folkeferie blev oprettet så man havde 

et sted at afholde ferien. 

Feriefridag: 
Overenskomst og følger stadig det 

gamle ferieår 1. maj til 30. april

RIV UD OG HÆNG OP 

PÅ OPSLAGSTAVLEN
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Hovedferie med ret til 3 ugers sammenhængende  Hovedferie Hovedferie Hovedferie Hovedferie

Restferie med ret til 2x1 uges sammenhængende Restferie Restferie Restferie Restferie

den gamle 
ferielov

Optjening 2018: 01.01.18               til               31.12.18

Afholdelse 5 uger i perioden 01.05.19               til               30.04.20

Overgangen
Optjening 2019: 01.01.19    til     31.08.19

Afholdelse af 16,7 dag 01.05.20 til 
30.09.20

Indefrosset 
feriepenge i fond

Optjening 2019 og 2020 
som indfryses. 01.09.19       INDEFRYSES       31.08.20

Den nye 
ferielov

Optjening 2020-2021, 
nye ferielov. 01.09.20               til               31.08.21

Afholdelse 2020-2021, 
nye ferielov. 01.09.20               til               31.12.21

Optjening 2021-2022, 
nye ferielov. 01.09.21               til               31.08.22

Afholdelse 2021-2022,  
nye ferielov.   01.09.21               til               31.12.22

Ferieloven/overgang og den nye ferielov

Husk! Modtager du akkordoverskud, overskudsdeling, forskud, optræk eller andet, 
så vil feriepengene af det beløb blive indfrosset, hvis de ligger i den lønperiode, som 
stopper hvor eller efter d. 1. september 2019 eller før 31. august 2020. 

Forventer den nye ferielov bliver en tilvænning og man finder ud af at gemme 
ferie-dage eller få optræk/overskud før ferien. (måske rød og orange da det er 
indefrysning). 

René H. Larsen
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Kære kollega
Blik & Rør kreds Sjælland-Bornholm indbyder dig hermed til at deltage i en tur til 
VVS Messen i Odense fredag d. 10. maj 2019. 

På messen vil du få mulighed for at se alt det nyeste i materialer og værktøjer inden 
for vores branche, idet alle leverandører indenfor vvs faget vil være repræsenteret.

Blik & Rør vil ligeledes som andre år, været repræsenteret på en stand på messen.
Se evt. mere på: https://vvs-messen.dk/om/

Kredsen arrangerer transport med bus.

Bemærk det er en fredag og kredsen dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste, så du 
må evt. bruge en feriefridag 

Der vil være afgang med bus fra Helsingør med opsamling i Hillerød, Roskilde, 
Ringsted og Slagelse. Nærmere tidsplan og oplysninger om Messen vil blive frem-
sendt efter tilmelding. Der er plads til 48 i bussen, så derfor vil det være efter først til 
mølle princippet…

Bemærk at turen alene er for erhvervsaktive svende og lærlinge

Tilmelding til kredskontoret på tlf.  46 34 00 97. Oplys hvor du står på bussen.

Sidste tilmelding tirsdag d. 30. april 2019.

På gensyn til en god dag 
sammen med gode kollegaer

KØRSLEN 
Det er Adrian Busser der kører for os og der er opsamling 
på nedenstående steder:

Helsingør St. - Færgevej v/Sundkroen  kl. 06.30

Hillerød Station ved Ny Carlsbergvej  kl. 07.00

Grønnegade 14, Roskilde (Blik & Rør)  kl. 08.00

Lindenborgvej p plads ved grillbar  kl. 08.10

Ringsted station ved busholdeplads  kl. 08.30

Bilka Slagelse v/p-plads   kl. 09.00

TAG MED OS DEN 10. MAJ TIL VVS MESSE
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NYE FERIELOV:
Ferie året:  1. september til 31. august, udgør 12 måneder. 

Afholdelse af ferie:  Den nye afholdelsesperiode er blevet 4 måneder længere. 
 Eks. fra 1. september 2020 til 31. december 2021
  Lønmodtageren har ret til af få mindst 4 ugers optjent betalt 
 ferie placeret i ferie året (eks. 1. sep. til 31. august).

Hovedferien:   1. maj til 30. september, her har du ret til 3 ugers sammenhængende ferie. 

Rest ferien:   1. oktober til 30. april og 1. oktober til 31. december, her har du krav på 2 x en uges sam-
menhængende ferie.

  Eks: 1. oktober 2020 Til 30. april 2021 og (hovedferie 1. maj 2021 til 30. september 2021) 1. 
oktober 2021 til 31. december 2021.

Optjening:   Starter fra 1. september 2020 (lønnen uge 37-38 eller 38-39) til 31. august 2021 (uge 34-35 
eller 35-36):

  Er din arbejdsgiver organiseret i Dansk Arbejdsgiverforening  (Dansk Byggeri, TEKNIQ og DI 
mm.) og Arbejdsgiverne (det gamle smedemestrene)

  har firmaet lov til at beholde feriepengene i firmaet, men skal indberette til feriepengeinfo/
feriekonto som kan ses på www.borger.dk 

  Er din arbejdsgiver uorganiseret, skal han indberette til feriekonto,  som kan ses på www.
borger.dk

Indberetning af  lønperioden fra d. 1. til 15. skal indberettes denne måned.
lønperiode: lønperioden fra d. 16. til 31. skal indberettes senest d. 15. måneden efter.
 Eks: uge 36-37 i september 2020 indberettes inden d. 30. september 2020. 
 Eks: uge 37-38 og 38-39 i september 2020, skal indberettes inden d. 15. oktober 2020.

Hvornår kan du få  Du skal altid søge ved feriekonto eller feriepengeinfo på www.borger.dk før de kan udbetales.
feriepengene:  Søger du 5 uger før kan de betales 4 uger før (husk der skal være opsparet før du kan søge).

Forskud på feriepenge:   Ved enighed kan din mester give forskud på ikke optjent feriepenge, må modregne i efter-
følgende opsparet, kan modregne i løn ved fratrædelse.

Fratrædelse:  Ved fratrædelse (Funktionærligende) har din arbejdsgiver pligt til at indberette dine ferie-
penge senest d. 10 måneden efter så du kan se dem d. 15

Udbetaling af  Overskydende ferie:
feriepenge:  Ved samme arbejdsgiver hele ferie året.
   Har du ferie til gode, har du mulighed for få udbetalt den 5 ferieuge hvis du ikke har 

modtaget dagpenge mm. Du kan søge om udbetaling efter ferie året (1. september -  31. 
august) ellers vil de blive udbetalt ved ferieperiodes afslutning (d. 31. december).

   Ved enighed kan de overføres til næste ferie år (du skal indgå skriftlig aftale med arbejds-
giveren), arbejdsgiveren skal rette

  henvendelse til (feriekonto/feriepengeinfo) senest d. 31. december. 

  Flere arbejdsgiver i ferie året. 
   Her skal der laves erklæringen, lige meget hvornår det ønskes udbetalt (efter ferie året d. 

31. august eller ved afslutning af ferieperioden d. 31. december).    
   Du skal søge feriepengeinfo ved organiseret arbejdsgiver, du kan altid se dine penge på 

www.borger.dk             
  Du skal søge feriekonto ved uorganiseret, du kan altid se dine penge på www.borger.dk 

 Fratræder du arbejdsmarked:
  Folke- førtidspension, flytning til udlandet mm. skal du senest 6 mdr. efter søge om udbetal-

ing af ikke afholdt ferie ved den der administrer dine feriepenge (arbejdsgiver, feriekonto 
eller feriepengeinfo) på www.borger.dk

LÆRLINGE HAR RET TIL FERIE, MEN HVAD BETALING NÅR DU LIGE ER STARTET: 
§42. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret  til betalt ferie i 5 uger i den første og 
andet hele ferieafholdelsesperiode
(eks. 1. sep. 2020 til 31 dec. 2021), efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Arbejdsgiverne betaler løn under 
ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse (fra anden ansættelse).

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden d. 2. sep. Til d. 31. okt, har eleven tilsvarende ret til betalt ferie i 5 
uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden d. 1. nov. Til d. 30. juni, har eleven tilsvarende ret til 3 ugers betalt 
hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferien.

Fortsat fra side 6

FERIEFRIDAG ER OVERENSKOMST OG FØLGER TEKSTEN I DEN.

RIV UD OG HÆNG OP PÅ OPSLAGSTAVLEN
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ARBEJDSLØSHEDSTAL DEN 23. MARTS 2019 
Afdelinger medlemmer ledige Procent

FORBUNDET 
VVS 6692 259 3,87 %

SKF 15-64-85-86-87 375 6 1,60 %
Forbund VVS+SKF. 7067 265 3,75 %

KREDS VVS
Jylland 11-33 1714 51 2,98 %
Fyn 41-63 1418 32 2,26 %
Sjælland 71-91 1567 66 4,21 %
København 10 1993 110 5,52 %
Forbund VVS. 6692 259 3,87 %

AFD. VVS 
71 Slagelse 134 1 0,75 %
72 Køge 112 1 0,89 %
73 Næstved 206 3 1,46 %
74 Lolland-Falster 61 3 4,92 %
81 Helsingør 120 1 0,83 %
82 Hiillerød 272 1 0,37 %
83 Kalundborg 63 3 4,76 %
84 Roskilde 539 13 2,41 %
91 Bornholm 60 1 1,67 %
Kreds VVS. 1567 27 1,72 %

KREDS SKF
Jylland 15 116 2 1,72 %
Fyn 64 98 2 2,04 %
Sjælland 85-86-87 161 2 1,24 %
Forbund SKF. 375 6 1,60 %

AFD. SKF
85 City 10 0 0,00 %
86 Omegn 20 0 0,00 %
87 Sjælland 131 2 1,53 %
Kreds SKF. 161 2 1,24 %

KONTINGENTBETALING 
MED MOBILEPAY 

364642
er nummeret til Sjælland-Bornholm og det nummer du skal bruge ved indbetaling af kontingent. 
Husk at skriv (Kontingent, CPR. nr. eller medlemsnummer) i kommentarfeltet, så vi kan registrer indbetalingen. 

Husk at tillægge det beløb du skal betale med 0,75 kr. som er et gebyr der tilfalder mobilepay. 

1.MAJ ROSKILDE AFDELING 
kl. 9.00 på Kredskontoret Grønnegade 14, 
4000 Roskilde.  

Blik & Rør Roskilde afd. 84 afholder 1. maj på 
Kredskontoret fra kl. 9.00 til vi går samlet ned 
til 1. maj taler i byen. 
Her ses Kredsens nye fane 2018.

1.MAJ 
HELSINGØR AFDELING 

GIVER MORGENMAD 
PÅ LO SKOLEN KL. 8.00.  

Blik & Rør Helsingør afd. 81 
inviterer medlemmerne til 
morgenmad på LO skolen 

kl. 8.00-11.00 
hvor der vil være 1. maj taler 
(Vi refundere morgenmaden 
v/henvendelse til Kassereren).

Her ses Helsingørs nye fane i 2018. 
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NYT FRA A KASSEN
Alle elementer fra sidste dagpengereform er nu implementeret. For medlemmer af denne A kasse er det disse æn-
dringer der som oftest får indflydelse:
•  Mindsteudbetalingsreglen. Det betyder i praksis, at hvis du har flere end 143,53 timers løn, inkl. G dage, er der 

ingen udbetaling for resten af måneden.
•  For at få den højeste dagpengesats som i 2019 er 18.866 kr. om måneden, er det nu din løn der beregnes ud fra. 

Lønnes der skal bruges er u støttede timer. Det vil sige, at hvis en mester får økonomisk større fra kommunen til en 
lærling, så kan man ikke bruge den løn til at beregne en dagpengesats på.

•  Har du ikke haft 148 arbejdstimer indenfor de sidste 4 måneder, mister du en dag med dagpenge. Det kaldes en 
karensdag.

Du har stadig mulighed for at få supplerende dagpenge hvis arbejdet ikke er på fuld tid. Der skal mindst være 14,8 
timer til udbetaling på en måned. Supplerende dagpenge kan udbetales i 30 uger.

Der skal stadig betales 2 G dag fra arbejdsgiver siden. 871 Kr. pr dag. De skal betales, hvis du er fuldt ledig første og 
anden dag efter, du er opsagt.

HUSK at læse AL post fra din A kasse. Det gøres på www.bf-a.dk. Her logger du ind med NemID og finder punktet 
”breve fra A kassen”. Det er faktisk lige til  Her kommer lønseddel fra dine dagpenge og andre breve.

Under ledighed er det fortsat vigtigt at benytte jobloggen på www.jobnet.dk. Så mindst et til to søgte job om ugen 
skal noteres. Du skal se det som din egen dokumentation overfor systemet på, at du er arbejds-søgende og gør hvad 
du skal for at få dine dagpenge med rette.

Til lærlingene:
Når du er ved at gøre din uddannelse færdig, så får du brev fra bf-a.dk Det er et vigtigt brev der angår kontingent-
fritagelsen under din læretid. Her skal du besvare (digitalt) om du opfylder betingelserne for gratis A kasse. Det vil 
sige, om du har haft arbejde ved siden din læretid, eller du blot har fået din lærlingeløn. Overser du brevet, kan sys-
temet ikke finde ud af at du har haft ret til frikontingent, og sprøjter så en regning ud på fuldtidskontingent for al den 
tid, du har været medlem af A kassen.

SATSER PR. 1. JANUAR 2018
Dagpenge max 18.866,- kr. pr. måned. 
Nyuddannet med forsørgelsespligt  15.470,- kr. pr. måned. 
Nyuddannet uden forsørgelsespligt  13.584,- kr. pr. måned. 
G-dage        871,- kr. pr. dag. 
Samt andre regler hvis du er under 25 år og har modtaget dagpenge i 
26 uger. 

Lene Hansen

Soduko vinder
fra sidste nummer: 

Mogens Pedersen, 
Kierboesvej 6, 
3000 Helsingør

Gavekort tilsendes 

TILLYKKE!


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 gave-
kort.

Løsning sendes til kreds-
kontoret

1 2 3

4 5 6 1

7 1 5 8

6 2 9

8 5

3 4 7

1 7 8 6

9 2 7 4

5 8 1
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Kredsen har afholdt informationsmøde vedr. zink, 
skiffer og værktøj i Næstved, Roskilde og Hillerød. Vi 
måtte desværre aflyse på Bornholm og Slagelse pga. 
sygdom. 

Vi er udfordret i Blikkenslagerbranchen, andre overtag-
er vores opgaver, vi har en for lille tilgang af lærlinge 
til specialet, 232 lærlinge udgør (14%) blikkenslagerud-
dannelsen i 2018 af de 1616 lærlinge (alle specialer), 
der er i gang. 

Vi bliver nød til at rykke os for at holde fast i vores fag 
og se på nye opgaver, som facadebeklædning (også 
skelet og isolering), underlaget til tagfoden, kviste 
samt andre ting vores materiale skal ligge på. Måske 
skulle vi selv lave hele taget. Når der skal gennem-
brydninger i taget (solceller), er det vigtigt, at det er 
tæt og vi har kurser, så man kan lære at montere et 
solcelleanlæg (både med vand og EL). 

VM-zink v/Ralf informerede om underlag, nye krav til in-
ddækning og andet. CUPA skiffer v/Jesper informere-
de og viste billeder fra deres brud, hvor de udvinder 
skiffer. Fremvisning af alle de forskellige sten typer og 
ikke mindst deres sten til facadebeklædning, som igen 
falder godt sammen med vores byggestil, når facaden 
skal have mere isolering, da der er et naturprodukt. 

Henning Sørensen værktøj v/Frank havde special-
værktøj med til blikkenslageren. 

Efterfølgende var der mad fra Grillen. 

Stor tak til skolerne for at stille lokaler til rådighed og for 
hjælp med grillen. 

Vi havde rettet henvendelse til TEKNIQ og DS havde 
sendt indbydelsen ud til deres medlemmer. Kredsen 
takker for den store deltagelse, vi havde over 20 delt-
agere hvert sted og havde heldigvis 5-8 mestre, der 
deltog. 

Forbundet har nedsat et udvalg, som 
gennemgår Blikkenslageruddannelsen, da der 
har været kritik af, hvad den indeholder. Vi 
ønsker hele tiden at tilpasse den til de arbejd-
sopgaver vi udfører. Vi har uddannelserne med 
TEKNIQ og samler sammen til næste gang, vi 
skal se på det. VI har Henrik Baltzer i udvalget 
fra vores kreds, de øvrige er fra: Forbundet Kim 
F, Jylland Thomas Christensen, Fyn Carsten Es-
persen og KBH Bjørn Due. 

INFORMATIONSMØDE
zink, skiffer og værktøj

Næstved

VM-zink v/Ralf gennemgik underlag, løsninger til inddækning og de 
nye krav. VM zink har været en stor hjælp til disse aftener og støtte 
til at reklamere for vores blikkenslageruddannelse. 
Deltagerne ved mødet i Næstved. Der var stor interesse, og der 
blev talt på kryds og tværs i pauserne. Der deltog en mester, som 
godt kunne bruge en lærling, skolen lovede at bringe budskabet 
videre til grundforløbsklassen, så lærlinge uden aftale havde mu-
lighed for at søge.

Jesper fra Cuba skiffer fremviser billeder fra deres brud af skiffer 
og deres mange forskellige sten. Han berettede også om arbejds-
forhold på fabrikken og hvordan man prøvede at beholde deres 
medarbejdere i andre arbejdsopgaver, når de ikke kunne arbejde 
i bruddet mere.  

hillerød

Rene  fra Kredsen bød velkommen og underrettede om de ud-
fordringer vores fag står overfor og hvad vi evt. kunne gøre af tiltag 
for at fastholde faget på vores hænder. 

roskilde
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Kreds Sjælland-Bornholm: Afdelinger

Slagelse afd. 71
Formand: 
Henrik Jellev
Tlf. 22 94 06 76
henriktandrupjellev@me.com

Kasserer: 
Stig Stærk Larsen 
Tlf. 51 53 31 88
ssl@blikroer.dk 

Køge afd. 72
Formand: 
Jørgen R. Nielsen  
tlf. 22 91 22 13
nielsen243@msn.com

Kasserer: 
Robert Hansen 
Tlf. 40 58 15 55
robert.l.h69@gmail.com

der er ikke åbent den første 
torsdag i måneden mere

Næstved afd. 73
Formand: 
Jesper Pedersen
tlf. 22 56 62 20
afd73-1@auotlook.dk

Kasserer: 
Claus Dennis Hansen
tlf. 26 12 21 69
clausdennishansen@yahoo.dk

Åben 1. torsdag i måneden 
fra 16.oo - 17.oo 
Åderupvej 12, 4700 Næstved.

Lolland-Falster  
afd. 74
Formand: 
Michael Skaarup 
tlf. 22 79 97 99
misk@dbulolland-falster.dk

Kasserer: 
Michael Probst 
tlf: 20 73 06 50
afd74@auotlook.dk

Helsingør afd. 81
Formand: 
Rene H. Larsen 
tlf. 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Kasserer: 
Torben Petersen
tlf. 22 54 95 30
jmp1950@live.dk 

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: 
Brian Marker
tlf. 52 50 09 58
brianmarker@hotmail.com 
  

Kalundborg afd. 83
Formand: 
Kim S. Petersen 
tlf: 22 57 50 72
rallydk@sol.dk 

Kasserer: 
Christian Lærkeholm 
tlf. 29 24 76 75
laerkeholm18@gmail.com

Roskilde afd. 84
Formand: 
Rasmus D. Andersen
tlf. 51 53 31 88
rda@blikroer.dk

Kasserer: 
Per S. Sørensen
tlf. 23 23 06 77
psps@mail.dk 

Åbent 1. torsdag i måneden 
kl. 16.oo-17.oo 
Grønnegade 14, 4000 Roskilde

Skorstensfejerne 
Kbh.City afd. 85
Formand: 
Jens Clausen 
tlf. 40 18 55 80
jens.wc@live.com

Kasserer: 
Henrik Tejnø
tlf. 40 28 22 47
tejnoe@os.dk

Skorstensfejerne 
Kbh.omegn afd. 86
Formand: 
Kim Bast 
tlf. 22 15 29 90
kimbast56@yahoo.dk 

Kasserer: 
John Lund
tlf. 22 12 78 73
johnlund@hotmail.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
sgh@blikroer.dk

Kasserer: 
Frits Engell Jørgensen
tlf. 26 35 01 73
fritsoganja@gmail.com 

Lærlingebestyrelsen Club 8
Formand: 
Bestyrelsen: 
Sigurd Barnholdt   tlf. 22 48 81 95     afd. 82
Mikkel Hougaard   tlf. 22 48 81 95     afd. 82
Mikkel Korsgaard   tlf. 26 24 96 69     afd. 84
Kasper G. Jørgensen tlf. 21 48 32 07     afd. 84
Andreas B. Olsson   tlf. 20 60 84 24     afd. 84
Ziggy Rasch   tlf. 31 35 64 67     afd. 82

Lærlinge I Landsudvalget
VVS og Skorstensfejerlærlinge 
Andreas B. Olsson tlf. 20 60 84 24 afd. 84
Kasper G. Jørgensen  tlf. 21 48 32 07  afd. 84
Ziggy Rasch  tlf. 31 35 64 67  afd. 82
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Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde

Lærlingemøde vedr. den nye ferielov, overen-
skomsten 2020 og Paint Ball for dem der havde 
lyst bagefter. 

Der var stor spørgelyst til den nye ferielov. Der er 
fordele og ulemper i forhold til den gamle. 
Vi skal til at tænke afholdelse af ferien på en 
anden måde, da man optjener og kan afholde 
ferien lige efter. 

Vi gennemgik lærlingebestemmelserne i overens-
komsten § 26 for evt. nye forslag og gør det igen 
på årsmødet. 
Har du forslag, skal de være fremsendt til Kredsen 
eller forbundet så vi har dem senest d. 31. maj 
2019.

7 lærlinge forsatte ud til Tåstrup til den store ud-
vendige paintballbane. 

Vi spillede mod ejeren og hans kammerater, vi 
havde et par fantastiske timer og vandt. 

Skorstensfejer lærlingesatser pr. 1. marts 2019:
  voksenlærling alm. lærling
KBH  pr. uge pr. time pr. uge pr. time 
1. læreår  5.512,10 148,98 2.468,11 66,71
2. læreår  5.594,37 151,20 3.290,81 88,94
3. læreår  5.676,64 153,42 4.113,51 111,18
4. læreår  5.758,91 155,65 4.936,21 133,41
      
  voksenlærling alm. lærling
PROVINSEN  pr. uge  pr. time pr. uge pr. time
1. læreår  5.090,48 137,58 2.279,32 61,60
2. læreår  5.166,46 139,63 3.039,09 82,14
3. læreår  5.242,43 141,69 3.798,87 102,67
4. læreår  5.318,41 143,74 4.558,64 123,21

VVS lærlingesatser pr. 1. marts 2019: 

 Kr. pr. time Akkord % af sv. løn Overtidsbetaling 
1. læreår 66,15 30%  1-2 time 39,85

2. læreår 76,30 40%  0/2 time 87,05

3. læreår 96,15 50%   

4. læreår 109,45 70%   

5. læreår (EUX)  120,20   

Voksenlærling  119,60  Forhandles  

Arbejdsdreng u/18  66,60   

Opsparingskonto (TEKNIQ) 4,1% og fritvalgskonto (Arbejdsgiverne) 6,5%

Smudstillæg udgør 9,60 kr. pr. time, der betales for minimum 3 timer pr. dag, hvis 
du har arbejde, der indebærer smudstillæg. 
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