
Utætheden
»Vi vinder – hvis I vil, og hvis I vil, står jeres organisation bag jer«

2/2014 · Marts#

Nixen 
biksen!

Enig hovedbestyrelse anbefaler et nej til mæglingsforslaget.
Læs Rør og Bliks argumenter på bagsiden.



helt kort

Bente holder op
Bente Jespersen, ansat i Rør og Blikken-
slagernes Fagforening siden 1980, de før-
ste år som HK-sekretær i faglig afdeling, 
og de seneste mange som sagsbehandler 
i a-kassen, stopper karrieren med ud-
gangen af juni måned, et lille halv år før 
sin 70 års fødselsdag.

I næste nummer af Utæthede bliver 
der inviteret til afskedsreception.

Malerne og 
slagterne kom  
heller ikke i mål

Blik- og Rørarbejderforbundet var ikke 
alene om at være del i kuldsejlede over-
enskomstforhandlinger. Samme skæbne 
ramte Malerforbundet og Fødevarefor-
bundet NNF

Sammenbruddet på malernes område 
skyldes primært tredjemands indblan-
ding. Parterne var, forlød det, ellers 
kommet ganske langt i deres forhand-
linger, blandt andet var der enighed 
om indførelse af akkordafsavnstillæg 
samt – som led i kampen mod social 

dumping – en pligt for malermestrene til 
kun at anvende overenskomstdækkende 
entreprenører. Korthuset væltede imid-
lertid, da Dansk Arbejdsgiverforening, 
som Danske Malermestre er medlem af, 
underkendte netop disse to elementer. 

Formanden for Malerforbundet Jørn 
Erik Nielsen har i den anledning udtalt, 
at forhandlingssystemet er blevet en 
parodi.

Fødevareforbundet NNF fik, efter at 
have indgået forlig på det fødevarein-
dustrielle område og mejeriområdet, 
et tilbud fra DI (Dansk Industri), man 
ikke kunne sige ja til. Det indebar i al sin 
rørende enkelhed, at slagteriarbejderne 
skulle gå ned i løn. 

Ole Wehlast, der er formand for 
Fødevareforbundet, har gættet på, at 
svinebønderne i Danish Crown har haft 
en finger med i spillet.

Godt gæt.

Lav løn skaber ikke 
flere job
»Vi skal væk fra højrefløjens skrøne om, 
at lavere løn til ufaglærte er nøglen til 
beskæftigelse og bedre konkurrence-
evne. I stedet risikerer vi at ende i en 
negativ spiral, hvor også overførselsind-
komster sænkes, for at bibeholde afstan-
den mellem lav løn og offentlige ydelser. 
Lavtlønsstrategien hverken kan eller skal 
bruges i Danmark«.

Det siger analysechef Jens Jonathan 
Steen fra tænketanken Cevea på bag-
grund af erfaringer fra Tyskland. Mens 
de laveste danske lønninger ligger på 
17.147 kroner om måneden, ligger de i 
Tyskland på 8.476. Alligevel er ledighe-

den for ufaglærte i Danmark fem pro-
cent lavere end i Tyskland, mens vores 
erhvervsfrekvens er 6 procent højere end 
deres. 

Fagforeninger virker

Utæthedens skrivende medarbejder 
overhørte forleden på rejse i det sydlige 
udland, helt tilfældigt, en samtale mel-
lem en fransk, en italiensk og en dansk 
blikkenslager. Samtalen drejede om 
hjemlandets kvinder.

Den italienske blikkenslager, manden 
midt i billedet, priste sine kvindelige 
landsmænds lange ben.

»De er så lange, at de, om så kvinden 
sidder på en barstol, altid når gulvet. Og 
det er ikke, fordi vore barstole er lave, 
men fordi vores kvinder alle sammen 
har meget lange ben.« 

Franskmandens anprisning af det 
franske hunkøn lod ikke italieneres 
noget efter i grandesse.

»Vores kvinder er så smalle om 
livet, at enhver fransk mand kan nå om 
hendes talje med sine to hænder. Og det 
er ikke, fordi vi har store hænder, men 
fordi vore kvinder er så vel proportione-
rede, som de er,« sagde franskmanden, 
som ses til højre i billedet.

Den danske blikkenslagers indslag 
lader vente på sig, men da det omsider 
kommer, er det af højeste kvalitet.

»I Danmark er det sådan, at vi om 
morgenen på vej ud af døren på arbejde 
gerne giver fruen et kærligt klap i bagde-
len. Når vi efter fyraften, og måske eller 
en lille øl på bodegaen, kommer hjem, er 
bagdelen ikke holdt op med at dirre. Det 
har ikke at gøre med, at danske kvinder 
har store bagdele. Det skyldes simpelt-
hen, at vi i kraft af en stærk fagbevægelse 
har korte arbejdsdage.«
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TEKNIQ er en  
match-spoiler
Ej heller denne gang lykkedes det at få forhandlet en overenskomst på plads med 
arbejdsgiverforeningen TEKNIQ.

Vi kan uden de store sværdslag lave overenskomstaftaler med alle andre 
arbejdsgiverorganisationer, lige bortset fra, at forbundet i år så sig nødsaget til at 
stemme mod overenskomstforliget med Dansk Industri (DI), fordi den viste sig 
at indeholde en bestemmelse, som havde den uheldige virkning, at den ville føre 
til forringelser af medlemmernes transportgodtgørelse. Forhåbentlig var der her 
tale om en enlig svale. 

Anderledes forholder det sig med TEKNIQ. Vi er nu tre gange i løbet af blot ti 
år endt i forligsinstitutionen. Hver gang skyldtes det, at TEKNIQ bragte forhand-
lingerne til sammenbrud ved at stille ultimative og uantagelige krav.

Første gang handlede det om, at arbejdsgiverne krævede at få adgang til at 
indgå arbejdspladsaftaler med den stedlige tillidsrepræsentant med et indhold, 
der afveg fra overenskomstens bestemmelser. I 2012 og nu igen i 2014 har det 
drejet sig om værnebestemmelsen i Rørprislisten. TEKNIQ siger, at man vil 
have den moderniseret, men i virkeligheden vil de af med den, uanset at netop 
værnebestemmelsen er vores fags bedste forsvar mod unfair konkurrence og 
socialdumping.

Det er svært ikke at få den tanke, at TEKNIQ med fuldt overlæg fremsætter 
krav, man forhånd ved, at modparten opfatter som uspiselige, og på den måde at 
sikre sig, at forhandlingerne ikke fører frem til noget resultat, hvorefter vi må tage 
til takke med de smuler, forligsmanden tilstår os i sit mæglingsforslag. 

Medlemmerne har vist, hvad de mener om TEKNIQs taktik. De er rasende, 
hvad i hundredevis af dem demonstrerede, da de - trods belæringer fra både 
fagforening og forbundet om, at det måtte de ikke, og at det ville føre til bod og 
brand, hvis de ikkestraks gik tilbage - alligevel nedlagde arbejdet i flere dage. 

Alle skal nu, både svende og lærlinge, stemme om forligsmandens mæglings-
forslag. Bestyrelsen i Rør og Blikkenslagernes Fagforening anbefaler medlem-
merne, at de for det første tager del i urafstemningen og for det andet stemmer 
NEJ. Det samme gør forbundets hovedbestyrelse. Det er væsentligt, at vi marke-
rer vores utilfredshed med resultatet og forhandlingernes forløb.

Nok er nok. FORSIDEN

Bjarne G. Petersen, formand for  
Rør og Blik København

Aktionerende, københavnske 
vvs’ere  strømmede  over to 
dage i uge 11 til Byggefagenes 
Hus. Det var den største over-
enskomstridige aktion siden 
1985.
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135.000 nye københavnere de 
næste 10-15 år skaber behov 
for vvs: varme, ventilation og 
sanitet. Og for fagfolk, der kan  
deres kram.  

Folk strømmer til København. De se-
neste to år er kommunens folkeregister 
svulmet med 1000 nye navne hver må-
ned og udviklingen ser ud til at forsætte 
med samme fart i årene frem over. 

Prognoserne viser, at hvor byen i 
2012 havde 549.000 indbyggere, vil den 
i 2027 have 665.000. Lægger man hertil, 
at også Frederiksberg har vokseværk, er 
der udsigt til en stigning i hovedstadens 
indbyggertal på 135.000 over de næste 
10-15 år. 

Det er, alene for København og Fre-
deriksbergs vedkommende, 30.000 flere, 
end der bor i Aalborg, landets fjerde 
største by. Medregnes udviklingen i de 

københavnske omegnskommuner, som 
alle påregner voksende indbyggertal, 
tangerer det en ren folkevandring fra 
provins til hovedstad. 

Håb forude
De mange nye københavnere skal have 
noget at bo i, kultur- og fritidstilbuddene 
skal være flere og større, der skal bygges 
daginstitutioner og skoler til børnene og 
uddannelsesinstitutioner til de unge. Alt 
sammen noget, som kalder på investe-
ringer i infrastrukturen, og som får Rør 
og Blik formand Bjarne G. Petersen til at 
ane en lidt lysere fremtid for beskæftigel-
sen i byggefagene. 

»Med den høje arbejdsløshed, som 
især de unge vvs-svende er ramt af, kan 
jeg godt forstå, at de har svært ved at be-
vare optimismen, og at en del vælger at 
skifte til en anden branche eller tænker 
på at gøre det. Jeg vil dog råde dem til at 
tøve en kende, inden de kaster sig over 

et job som buschauffører til en halv vvs-
løn. Der er gang i en del store anlægsar-
bejder allerede, og med de planer, som 
findes for udviklingen af blandt andet 
Nordhavnen, Sydhavnen, Ørestaden og 
Carlsberg Byen, er der udsigt til, at der 
snart også bliver brug for vores unge 
svende,« siger Bjarne G. Petersen.

Trængsel ved udgangen
Med til at forbedre de unges svendes 
jobchancer er endvidere, at tilgangen 
til vvs-faget i øjeblikket er mindre end 
afgangen. Ud af Rør og Bliks medlems-
skare, som i 2013 lå på i gennemsnit 
1865, var de 613 over 55 år, svarende ret 
nøjagtigt til hver tredje. 

Nogen af disse ældre kolleger går på 
efterløb, når de er 60 år, andre venter, 
til de bliver 62, men sikkert er det, at 
stort set alle om 10 år har trukket sig 
tilbage og er gået på pension. Samtidig 
bliver der år for år udlært færre og færre. 

Nye arbejdspladser

Hovedstaden vokser for vildt
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By- og erhvervsudviklingen 
på arealer i Københavns 
Havn, som ikke mere tjener 
deres oprindelige maritime 
formål, kommer, sammen 
med anlægsarbejder i 
Carlsberg Byen, til at bære en 
stor del af jobskabelsen for 
Rør og Bliks medlemmer de 
kommende år. Utætheden 
oplister udsigterne.

Nordhavnen 
I den nordlige ende af Københavns 
havn er Nordeuropas i øjeblikket største 
byudviklingsprojekt i gang. Det skal 
efter planen huse 40.000 beboere og 
40.000 arbejdspladser, når det engang 
står færdigt

Under Nordhavns-projektet hører 

Amerika Plads

Pladsen har navn efter de store oce-
andampere til New York, USA, som 
engang havde anløbsplads her.

Men det er nu ikke lige på Amerika 
Plads, at de mange anlægsopgaver for 
vvs’ere ligger og venter. Omlægningen 
fra råt havne- og godsareal til fashiona-
belt bolig- og kontorkvarter er så godt 
som ført til ende. Hvis området skal 

kaste arbejdspladser af sig, bliver det på 
servicefunktionerne. 

Marmormolen 

Mellem Amerika Plads og Nordhavn 
ligger Marmormolen, som indtil 1990 
fungerede som toldfrit område og deref-
ter i nogle år som anløbssted for DFDS-
færger og krydstogtskibe. 

Planerne for området er at omdanne 
det til et kvarter med boliger, erhverv, 
hotel og rekreative muligheder for byens 
borgere.

 Den otte-takkede FN-bygning, som 
et vvs-sjak fra L&H Rørbyg har været 
med på, er bygget færdig. Længere 
fremme venter et hotel- og kongresbyg-
geri, 25.000 m2 boligbyggeri og 55.000 
m2 erhverv samt det ret fantastiske PH 
Projekt, som  består af to tårne på 24 og 
27 etager, placeret på spidsen af hen-
holdsvis Marmormolen og Langelinje 
og forbundet af en offentlig tilgængelig 
gangbro. 

I sensommeren 2015 forventes det 
første boligbyggeri på Marmormolen 
at stå klar til indflytning. Det bliver på 
14.000 m2, fordelt på 128 lejeboliger. 
Foruden boligerne, der bygges på en 
særlig boligø med vand til tre sider, 
etableres 600 parkeringspladser, der 
både skal bruges til de mange ansatte i 
FN Byen, som er nærmeste nabo – og 
af de kommende beboere og ansatte på 
Marmormolen.

Udviklingen af Marmormolen for-
ventes tilendebragt i 2018.

Fremtidens 
københavnske vvs-job

Således blev der sidste år på vvs-området 
indgået 23 procent færre uddannelsesaf-
taler end året før.

»Alt andet lige kan det  ikke undgå 
at føre til, at de unge, som lige nu har 
svært at vinde fodfæste i vores branche, 
inden for en overskuelig fremtid bliver 
en meget efterspurgt arbejdskraft, især 
da, hvis der også kommer gang i byg-
geriet, hvad noget tyder på,« siger Bjarne 
G. Petersen. 

Hovedstaden trækker op
Umiddelbart er det ikke billedet af 
buldrende fremgang, som tegnes i Dansk 
Byggeris konjunkturanalyse for 2014. 
Ganske vist regner man med, at beskæf-
tigelsen i år vil stige med 4500, men året 
efter, i 2015, skulle den falde med 3500 
til et niveau, der med 43.000 beskæftige-
de inden for bygge og anlæg ligger under 
gennemsnittet for perioden 2000-2013.

Undtagelser fra mistrøstigheden 
findes dog. Peter Storr-Hansen, der er 
adm. direktør i Dansk Byggeri, peger 
på, at hovedstadsområdet, samme med 
Århus og endnu er par større byområ-
der, har pæn aktivitet, mens byggeriet 
ligger mere eller mindre stille ude på 
bøhlandet.

Akilleshælen er det private bolig- og 
erhvervsbyggeri, som for erhvervsbygge-
riets vedkommende ligger på et rekord-
lavt niveau. Det, der holder hjulene i 
gang, og i hovedstadsområdet får dem 
til dreje endog ret hurtigt, er en kom-
bination af offentlige byggeprojekter, 
bolig-jobordningen og fremrykningen af 
offentlige projekter. 

Jeg vil dog råde svendene til at tøve en kende, inden de kaster sig over et job som buschauffører til en 
halv vvs-løn. Der er gang i en del store anlægsarbejder. Bjarne G. Petersen, formand

➧
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Århusgadekvarteret 

Den nye Østerbro-bydel, som fremkom-
mer ved at forlænge Århusgade ind i 
Frihavnen, får plads til 3000 beboere og 
6-7000 arbejdspladser. Spadestikket til 
1. etape af Havnehuset, bydelens første 
boligbyggeri med i alt 50, formentlig 
dyre, ejerlejligheder blev taget 15. januar 
i år. 2. og sidste etape forventes klar til 
indflytning i foråret 2015.

Århusgadekvarteret får Metrostation, 
ligesom det i lokalplanen for området er 
specificeret, at der skal være adgang til 
vandet i form af trapper, flydebroer med 
videre. 

Tidsrammen for byggeriet er 10 år. 

Landvindingsprojekt

Langs Nordhavnens nordøstlige hjørne 
er arbejdet med at vinde nyt land ind 
i fuld gang. Jorden til opfyldningen 
kommer fra blandt andet Metroens 
Cityring og den nye Nordhavnsvej. Med 
de nuværende jordmængder forven-
tes landvindingen, som føjer næsten 1 
million m2 til havnens areal, at være 
afsluttet i 2025. Det nye område bliver, 
formentlig allerede fra i år, hjemsted for 
Københavns nye krydstogtskibskaj, som 
kan tage imod op til tre krydstogtskibe 
ad gangen.

Ved selve landvindingen bliver der 
næppe brug for vvs’ere, men det bliver 
der, efterhånden som der tages fat på at 
bebygge området.

Sydhavnen 

Enghave Brygge

Beliggende mellem Havneholmen i nord 
og Teglholmen i syd, og førhen  et ret 
ramponeret havne- og industriområder 
med skrotplads og masser af graffiti. 

Planer: Opførelse af 2400 nye boliger 
og i den allersydligste del af bryggen, 
som støder op til H. C. Ørstedværket, 
erhverv med op til 1600 arbejdspladser. 

Teglholmen

Rummede fra 1871 frem til 1. verdens-
krig et teglværk, som især forsynede 
byggerierne på Vesterbro. Teglværkets 

ler-grav blev derefter omdannet til hav-
nebassin, hvorfra en sejlrende blev ført 
ud til havnens hovedløb. Frem til starten 
af 1970’erne var Teglholmen hjemsted 
for industrivirksomheder som værfter, 
støberier og en bilsamlefabrik. Siden 
slutningen af 1990’erne har en række 
internationale virksomheder etableret 
kontorer ved Teglværkshavnen. 

Planer: 800 boliger, ca. 1000 m2 er-
hverv og 2000 m2 butikker. Skolebyggeri 
er påbegyndt.

Sluseholmen

Engang hjemsted for Aalborg Portland 
og DFDS’s godsterminal, men nu ved 
at blive omdannet til boligområde. De 
første beboere flyttede ind  i 2006. Fuld 
udbygget vil der være 1340 boliger på 
området.

Ørestaden

Den nye stad på Amager, bestående af 
bydelene Ørestad Nord, Amager Fælled 
Kvarter, Ørestad City og Ørestad Syd, 
strækker sig fra kanten af Københavns 
centrum til Kastrup Lufthavn. Det sam-
lede areal er på 3,1 millioner m2.

For nuværende bor der 8.000 i Øre-
stad, et tal, der forventes at stige til godt 
20.000 i løbet af de kommende 15-20 år. 
Tillige forventes 60.000-80.000 men-
nesker at få arbejdsplads i Ørestadens 
virksomheder, hvortil kommer yder-
ligere 20.000 studerende på bydelens 

Nye arbejdspladser

➧
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gymnasium samt IT-Universitetet og 
Københavns Universitet.

Næste store anlægsprojekt i Øre-
staden bliver multihallen Copenhagen 
Arena med en tilskuerkapacitet på 
12.500 til sportsbegivenheder og op til 
15.000 til koncerter. I tilknytning til det 
1 milliarder kroner dyre byggeri skal der 
opføres  ny skøjtehal og ny folkeskole.

Hvem der får opgaven med at bygge 
Copenhagen Arena  er endnu ikke af-
gjort, men Brøndum, ENCO, Henriksen 
& Jørgensen, Wicotec Kirkebjerg samt 
Ribe VVS Service er prækvalificerede 
til at deltage i vvs-licitationen, mens 
Bravida, Caverion, Glenco og Wicotec 
har fået adgang til at byde på ventilati-
onsarbejdet. 

Bygherren, der er Københavns Kom-
mune og Realdania, regner med, at den 
nye multiarena, som i størrelse overgår 
Jyske Bank Box i Herning, er klar til 
brug i løbet af 2015. 

I starten af marts, den 5. nærmere 
bestemt, påbegyndte Nordisk Film opfø-
relsen af en ny biograf med ni sale, mens 
Ørestad Gymnasium meget snart går i 
gang med byggeriet af et såkaldt medie-
lab. Begge nybyggerier ligger i tilknyt-
ning til indkøbscenteret Fields. 

Københavns Havn i 
øvrigt

Ud over de omtalte arealer i Nordhav-
nen, Sydhavnen og Ørestad har udvik-
lingsselskabet By & Havn I/S, stiftet 2007 
og ejet af Københavns Kommune (55 
procent) og staten (45 procent), råde-

ret over Sydhavnstippen, Prøvestenen, 
Margretheholms Havn, Lynetten og 
Christiansholm. For disse arealer, som 
alle ligger omkring Københavns Havn, 
er der endnu ikke udviklet planer, som 
stiller nye vvs-job i udsigt. 

Carlsberg Byen

På Carlsberg-grunden, hvor der gen-
nem 160 år blev brygget øl og udkæmpet 
talrige faglige kampe mellem øl-køb-
mændene og de standsbevidste bryg-
geriarbejdere, er et nyt bykvarter ved at 
vokse frem. Det bærer navnet Carlsberg 
Byen og kommer, fuldt udbygget, til at 
rumme 3.000 boliger i forskellige former 
og prisklasser. Masterplanen for områ-
det, der vandt førsteprisen som verdens 
bedste på World Architecture Festival i 
Barcelona i 2009, foreskriver tæt bebyg-
gelse med smalle gader, snævre passager, 
attraktive pladser, grønne parker samt en 
skønsom blanding af fredede og moder-
ne bygninger. Til sidstnævnte kategori 
hører ni tårnhuse i varierende højde fra 
50 til 120 meter. 

Selskabet bag udviklingen af den nye 
bydel, Carlsberg Byen P/S, ejes af Real-
dania, Carlsberg, PFA Pension, PenSam 
og Topdanmark. 

Startskuddet på byggeprocessen gik 
i august, da svenskejede NCC tog fat 
på opførelsen af professionshøjskolen 
UCC’s campus i Carlsberg Byen. Byg-
geriet på 82.000 m2 bliver hjemsted for 
10.000 studerende og 800 ansatte forven-
tes at stå færdigt i løbet af 2016.

Næste punkt på programmet, bygge-

riet af 22 forskerboliger, går i gang i løbet 
af 2014. 

Bellahøjen

Københavns kommune har solgt den 
11.000 m2 store grund bag Danmark 
første højhusbyggeri, Bellahøj, til MT 
Højgaard, som, når den sidste af stedets 
store vandholdere og en spejderhytte er 
revet ned, vil bygge 12.600 m2 boliger. 
Bygningerne bliver fra to til syv etager 
og kommer til at sno sig i en spiralform 
omkring bakketoppen, kaldet Bellahø-
jen. 

Byggeriet forventes sat i gang i starten 
af 2015. 

Region  
Hovedstaden

Region Hovedstaden budgetterer med, 
at der skal bruges 16,5 milliarder kroner 
på den fysiske side af hospitalsvæsenet 
de kommende år. Hovedparten vil blive 
brugt på at bygge nyt hospital Hillerød, 
men der er også sat penge af til at tage 
hånd om ting og sager på eksisterende 
hospitaler. Af dem er otte inden for det 
storkøbenhavnske område, nemlig Ama-
ger, Bispebjerg, Frederiksberg, Gentofte, 
Glostrup, Herlev, Hvidovre og Riget.
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Rørledning fra Østerbro 
til ny krydstogtskibskaj 
i Nordhavnen fremfører 
100 liter vand i sekundet, 
360.000 liter i timen og 8,64 
millioner liter i løbet af et 
døgn.

n aNlæg  Krydstogtskibe er nogle tørstige 
sataner. Til de 3000-4000 passagerer, 
som de største skibe har om bord, skal 
der bruges vand. I massevis og den skal 
frem i en fart, for krydstogtskibe, ofte 
omtalt som flydende hoteller, ligger kort 
tid ved kaj, inden de damper videre til 
næste destination. 

Det er der taget højde for med den 
3,4 km lange vandledning, som to 
rørlægger-sjak, det ene fra NCC og 
det andet fra Kamco, har trukket fra 
Strandboulevarden på Østerbro til den 
snart funktionsklare krydstogtskibskaj i 
Nordhavnen. Anlægget, som er dimen-
sioneret til kunne modtage tre kryds-
togtskibe ad gangen, får sit første anløb i 
løbet af maj.

Gennem rørledningen, som dels er 
kommet i jorden ved styret boring under 
asfalteret vej, dels lagt i gravet rende på 
ubebyggede arealer, strømmer således 
100 liter vand af bedste drikkekvalitet 
per sekund. Det svarer til 6000 liter i 
minuttet, 360.000 i timen og svimlende 
8,64 millioner liter på et døgn.

Andreas Christiansen fra det rådgi-
vende ingeniørfirma Øllgaard, der har 
været fælles rådgiver for projektets to 
bygherrer og deres respektive entrepre-
nører (HOFOR og Kamco for rørførin-
gen under offentlig vej samt By og Havn 
og NCC for rørføringen i Nordhavns-
området) er ikke umiddelbart stemt for 
at sige god for denne artikels overskrift: 
Byens hurtigste vandrør. 

På den anden side vil han dog ikke af-
vise, at der godt kan være dækning i for 
overskiften, for hurtig går det godt nok. 

”Opgaven har bestået i at få store 
mængder vand fra et punkt til et andet 
i løbet af kort tid. Den udfordring er 
teknisk set løst ved, at der er anvendt 

poly-etylen rør i en så stor dimension 
som 560 mm, hvilket giver et lavt tryk-
fald og dermed en hurtigere fremføring 
end tilfældet ville være med en mindre 
rørdimension, selv om trykkoten i 
vandledningen til krydstogtskibskajen er 
den normale for København, nemlig 40 
meter vandsøjle,” forklarer civilingeniør 
Andreas Christiansen.  
Vandet, som på skibene ikke bare skal 
bruges til at bade i og gøre rent med, 

men også drikkes, herunder som be-
standdel i whisky-sjusserne, er i øvrigt 
beskyttet mod forurening derved, at der 
omkring poly-etylen rørene er monteret 
en aluminiumskappe, der skal sikre, at 
der hverken fosser vand ud af rørene el-
ler trænger urenheder ind i dem. 

De samlede omkostninger ved anlæg-
get af den nye rørledning har været på 
40 millioner kroner.

Byens hurtigste vandrør…

Legend of the Seas fra rederiet Royal Caribbean Cruise Line med en total kapacitet på 2436 pas-
sagerer og 742 besætningsmedlemmer får æren af at indvi Københavns nye krydstogtskibskaj. 
Den anløber 2. maj kl. 07.00 og tager af sted igen kl. 17.00 samme dag. 

Her slutter ledningen: Et af flere vandudtag på de store bådes kaj.
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Generalforsamling
Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 holder ordinær generalforsamling 
tirsdag 29. april kl. 17.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af protokol

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab 

5 a) Valg af 
 1 sekretær (blik og rør). Bjørn Due genopstiller.
 1 sekretær (sikkerhed og miljø). Allan Leegaard genopstiller.
 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Hansen og Jimmi Hakmann Nielsen genopstiller
 1 revisor. Jan Brylow genopstiller
 2 stemmetællere. Finn Iwanouw og Leo Borglund genopstiller. 

5 b) Valg af kongresdelegerede 

6) Indkomne forslag

Kolleger, der modtager valg, skal være til stede på generalforsamlingen eller have meldt 
lovligt forfald.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før gene-
ralforsamlingen

Kontingent-kvittering forevises ved indgangen. Marts måned 2014 skal være betalt.
Generalforsamlingen slutter senest kl. 21.00.

Inden generalforsamlingens start kl. 17.00 serveres håndmadder.

Vel mødt. 
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resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013  
    2012
Note   1000 kr.
    
1 Kontingent, netto 8.903.660  9.057
 Opmålergebyr 596.443  772
 Andre indtægter 96.937  74
    
 INdTægTER 9.597.040  9.903
    
2 Personaleudgifter 6.588.881  6.901
 Administrationsudgifter 595.252  487
 Ejendommens drift 1.066.363  1.651
 Faglige udgifter 1.222.221  1.293
 Andre udgifter 162.427  178
    
 UdgIFTER 9.635.144  10.510
    
 Resultat før finansielle poster -38.104  -607
3 Finansielle poster, indtægter 92.815  429
    
 Resultat før ekstraordinære poster m.v. 54.711  -178
4 Ekstraordinære poster, udgifter 0  0
    
 Resultat før skat 54.711  -178
5 Skat tidligere år, indtægt 145.368  166
    
 Årets resultat, overskud 200.079  -344
    
 Der foreslås fordelt således:   
 Til fagforeningens egenkapital, overskud 200.079  -344
 Til andre reserver, overskud 0  0
    
  200.079  -344
Balance pr. 31. december 2013   

 AktIVer   
 Værdipapirer 8.356.261  8.429
 Deposita 0  0
    
 Anlægsaktiver i alt 8.356.261  8.429
    
 Tilgodehavender 719.245  835
 Tilgodehavende renter 85.220  117
 Forudbetalte omkostninger 43.598  43
 Likvide midler 15.884.671  16.220
    
 Omsætningsaktiver i alt 16.732.734  17.215
    
 Aktiver i alt 25.088.995  25.644

    
 PASSIVer   
6 Andre reserver 8.028.408  8.028
7 Fagforeningens egenkapital 15.340.801  15.140
    
 egenkapital i alt 23.369.209  23.168
    
 Kreditorer 246.150  1.016
 Foreningsskat 0  0
 Anden gæld 1.473.636  1.460
    
 kortfristet gæld i alt 1.719.786  2.476
       
 Passiver i alt 25.088.995  25.644
       
8 Eventualforpligtigelser   

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for fagforeningen er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomhed. Regnskabspraksis er uæn-
dret i forhold til tidligere år.

kontingentindtægter
Fagforeningens andel af medlemmets kontingent 
indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet 
er forfaldent.

Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder 
regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
fagforeningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste 
og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle 
poster omfatter renteindtægter og omkostninger 
samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab 
vedrørende værdipapirer.

ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger inde-
holder indtægter og omkostninger, som hidrører fra 
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra 
den ordinære drift, og som ikke forventes at være af 
tilbageværende karakter.

Materielle anlægsaktiver
Tilgang af inventar og EDB anskaffelser udgiftsføres 
fuld ud i regnskabsåret.

tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag 
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver 
omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnes under passiver 
omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter 
i efterfølgende år.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver 
omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der 
måles til dagsværdi på balance tidspunktet.

egenkapital
I andre reserver indgår vedtægtsbestemte eller 
bestyrelsesbesluttede henlæggelser til strejkeformål 
og fanefond. Til og afgang sker via overskudsdispone-
ringen.

Finansielle gældsforpligtigelser

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til le-
verandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.
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resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013  
    2012
Note   1000 kr.
    
1 Kontingent, netto 8.903.660  9.057
 Opmålergebyr 596.443  772
 Andre indtægter 96.937  74
    
 INdTægTER 9.597.040  9.903
    
2 Personaleudgifter 6.588.881  6.901
 Administrationsudgifter 595.252  487
 Ejendommens drift 1.066.363  1.651
 Faglige udgifter 1.222.221  1.293
 Andre udgifter 162.427  178
    
 UdgIFTER 9.635.144  10.510
    
 Resultat før finansielle poster -38.104  -607
3 Finansielle poster, indtægter 92.815  429
    
 Resultat før ekstraordinære poster m.v. 54.711  -178
4 Ekstraordinære poster, udgifter 0  0
    
 Resultat før skat 54.711  -178
5 Skat tidligere år, indtægt 145.368  166
    
 Årets resultat, overskud 200.079  -344
    
 Der foreslås fordelt således:   
 Til fagforeningens egenkapital, overskud 200.079  -344
 Til andre reserver, overskud 0  0
    
  200.079  -344
Balance pr. 31. december 2013   

 AktIVer   
 Værdipapirer 8.356.261  8.429
 Deposita 0  0
    
 Anlægsaktiver i alt 8.356.261  8.429
    
 Tilgodehavender 719.245  835
 Tilgodehavende renter 85.220  117
 Forudbetalte omkostninger 43.598  43
 Likvide midler 15.884.671  16.220
    
 Omsætningsaktiver i alt 16.732.734  17.215
    
 Aktiver i alt 25.088.995  25.644

    
 PASSIVer   
6 Andre reserver 8.028.408  8.028
7 Fagforeningens egenkapital 15.340.801  15.140
    
 egenkapital i alt 23.369.209  23.168
    
 Kreditorer 246.150  1.016
 Foreningsskat 0  0
 Anden gæld 1.473.636  1.460
    
 kortfristet gæld i alt 1.719.786  2.476
       
 Passiver i alt 25.088.995  25.644
       
8 Eventualforpligtigelser   

Noter til årsregnskabet  2012
   1000 kr.
Note
    
1 kontingent, netto   
 Kontingentindtægt 8.995.493 9.157
 - Kontingent til Blik og Rør Ungdom 119.664 121
 Kontingent tidligere år 27.831 21
  8.903.660 9.057
2 Personaleudgifter   
 Løn og gager 5.465.831 5.844
 Sociale omkostninger 97.432 87
 Pensioner 522.682 504
 Lønsumsafgift m.v. 334.030 285
 Personaleomkostninger i øvrigt 168.906 181
  6.588.881 6.901
 Fagforeningen har beskæftiget gennemsnitlig 14 medarbejdere.   
    
3 Finansielle poster, indtægter   
 Finansielle indtægter   
 Renteindtægter 411.757 473
 Udbytte 2.800 1
 Realiseret og urealiserede kursgevinster 0 167

 Finansielle udgifter   
 Renteudgifter 160 0
 Realiseret og urealiserede kurstab 321.582 212
    
  92.815 429
4 ekstraordinære poster, udgifter   
 Ekstraordinære indtægter   
 Kredstilskud fra forbundet 0 0
 Øvrige ekstraordinære indtægter 0 0
    
 Ekstraordinære udgifter   
 Øvrige ekstraordinære omkostninger 0 0
    

5 Skat tidligere år, indtægt   
 For meget betalt skat for tidligere år, inkl. godtgørelse 145.368 0
 Betalt aconto skat for 2012 0 166
    
  145.368 166
6 Andre reserver   
 Konfliktfond   
 Saldo pr. 1. januar 2013 7.993.760 7.994
 Årets resultat 0 0
    
 Konfliksfond pr. 31. december 2013 7.993.760 7.994
    
 Fanefonden   
 Saldo pr. 1. januar 2013 34.648 34
 Årets resultat 0 0
    
 Fanefonden pr. 31. december 2013 34.648 34
    
 Andre reserver pr. 31. december 2013 8.028.408 8.028
    
7 Fagforeningens egenkapital   
 Saldo pr. 1. januar 2013 15.140.722 15.484
 Årets resultat, overskud 200.079 344
    
  15.340.801 15.140
8 eventualforpligtigelser   
 Opnår en tillidsmand ikke genvalg, erholder vedkommende løn i 1-3 måneder, såfremt vedkommende ikke er pensionsberettiget  
 eller finder anden beskæftigelse indenfor denne periode.
   
 Ifølge Blik og Rørarbejderforbundets love er afdelingen forpligtiget til at foretage udbetalinger til strejkeformål, som er medtaget  
 under egenkapitalen. 
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Vi har revideret årsregnskabet for Rør og Blikkenslagernes 
Fagforening af 1873 for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven.

ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar-
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har ud  ført revisionen 
i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-
bet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, 
der er relevante for fagforeningens udarbejdelse af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed 
er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs-
mæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation 
af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fagforeningens aktiver, passiver og finansielle stil-
ling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fagforenin-
gens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 18. marts 2014

Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bjarne Ingstrup
statsautoriseret revisor

den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Påtegning - bilagskontrollører

I henhold til fagforeningens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstem-
melse med bogføringen.

Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til lov om fonds- og foreningslovgivningen.

København, den 18. marts 2014

Jan Brylow                                            Vagn Larsen
kritisk revisor                                       kristisk revisor

til medlemmerne i rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873
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Generalforsamlingen i Rør og Blik København tirsdag 29. april skal blandt nedenstående kandidater vælger 32 (+/-) delegerede 
til Blik- Og Rørarbejderforbundets kongres 13.-  16. november 2014 i Århus.  Medlemmer af forbundets hovedbestyrelse for 
Rør og Blik København – formand Bjarne G. Petersen, faglige sekretærer Allan Leegaard og Bjørn Due samt bestyrelsesmed-
lemmerne Jørgen Hansen og Max Nissov-Johannsen – er ”fødte” kongresdelegerede. 

Cprnr Fornavn/Navn Efternavn/Suppl.navn Arbejdsgivernavn
1 01 12 70- Lasse   Ahrensberg Brøndum A/S
2 12 07 74- Lars Alber Wicotec / Kirkebjerg A/S
3 09 06 63- Kjeld Asbjørn Tønder Albretsen Engelgaar VVS Teknik
4 08 06 82- Lars Andersen L&H - Rørbyg A/S
5 22 04 59- Bent Andersen Øens VVS Teknik A/S
6 18 07 65- Jens Peter Bergenstoff John A. Hansen
7 28 12 68- Martin Kent Bruun Rør & Blikkenslagernes Fagforening Af 1873
8 03 12 58- Klaus Michael Busch Wicotec / Kirkebjerg A/S
9 08 09 78- Per Dehn Christensen Wicotec / Kirkebjerg A/S
10 02 10 68- Claus Svendsen Christensen Wicotec / Kirkebjerg A/S
11 16 08 69- Lars Christiansen Enco A/S - VVS
12 08 09 50- Ole Louis Fælt Poul Christensen
13 10 12 78- Brian Thorstein Godskesen Rebo VVS
14 21 10 69- Jimmi Hakmann Nielsen L&H - Rørbyg A/S
15 05 12 72- Lars Christian Halling Andersen & Heegaard A/S
16 25 09 57- Harry Leo Haumann L&H - Rørbyg A/S
17 08 01 89- Lasse Ibsen Søren Frederiksen VVS
18 01 04 72- Allan Aabank Immertreu Sven Mortensen VVS
19 19 05 63- Henrik Juul Rasmussen Rør & Blikkenslagernes Fagforening Af 1873
20 07 01 77- Morten Kornum Knøsgaard Brøndum A/S
21 28 04 73- Lasse Prehn Kristensen L&H - Rørbyg A/S
22 05 10 52- Torben Lamborg  
23 24 04 58- Mikael Reinholdt Larsen Caverion A/S
24 10 05 78- Jonas Lindblad Lauritzen John A. Hansen
25 01 02 73- Brian Jørn Marker Øens VVS Teknik A/S
26 25 06 83- Nicki Meier Dahl Entreprise
27 20 04 65- Lars Mouritzen Christoffersen & Knudsen
28 13 10 57- Gert Skovgaard Nielsen Jeudan Servicepartner
29 09 07 54- Klaus Stig Nielsen Frederiksberg Forsyning A/S
30 16 11 60- Karsten Ole Pedersen Rør & Blikkenslagernes Fagforening Af 1873
31 05 04 80- Rasmus Quist Christiansen Poul Christensen
32 05 09 59- Preben Jørgen Rasmussen CG Entreprise 
33 31 03 56- Jens-Anker Rasmussen Engelgaar VVS Teknik
34 23 06 64- Henrik Richardy Rasmussen Wicotec / Kirkebjerg A/S
35 15 11 72- Henrik Algot Roos Enco A/S - VVS
36 21 10 74- Michael Samuelsen CG Entreprise 
37 05 11 72- Søren Skov Basen A/S - Pilegaard-Henriksen
38 20 05 68- Jens Christian Stengaard L&H - Rørbyg A/S
39 28 09 84- Kasper Sørensen Enco A/S - VVS
40 15 07 89- Alexander Vang Peter Warberg Løvgreen VVS

Valg af kongresdelegerede
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Københavns overborgmester, 
Frank Jensen (S), der af dansk 
Byggeri er blevet beskyldt for 
at stå i spidsen for en marxistisk 
bananrepublik, erklærede 
sig på årets klubkonference 
parat til at gå et skridt videre i 
kampen mod social dumping. 
Han vil som noget nyt indføre 
et tilsyn, der uafhængig af 
byggeledelsen skal foretage 
mindst uanmeldte 400 
kontrolbesøg om året på 
kommunens byggepladser 
og dermed sikre sig, at 
entreprenørerne overholder 
gældende overenskomst, ikke 
betjener sig af uorganiserede 
underentreprenører og har 
ansat lærlinge. 

Tre af hovedstadsområdets mest frem-
trædende politikere, overborgmester 
Frank Jensen og regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen, begge social-
demokrater, samt teknik- og miljøborg-
mester i Københavns Kommune Morten 
Kabell fra Enhedslisten, gav over for 100 
tillidsfolk fra Rør og Blik og Malernes 
Fagforening Storkøbenhavn, som fredag 
den 24. januar var samlet til Klubkonfe-
rence på Lygten 10, til kende, at de ikke 
står alene, når det gælder indsatsen mod 
social dumping inden for byggeriet. 

Det var mødeleder og formand for 
Malernes Fagforening Bo Rosschou glad 
for at høre.

»Vi er selvfølgelig glade for den poli-
tiske opbakning, der er fra Københavns 
Kommune til, at der skal gøres noget ved 
problemet. Og vi er specielt glade, fordi 
vi står overfor rigtig stor byggeaktivitet i 
vores område. 

Selv har vi en række redskaber at 
bekæmpe social dumping med. Det vig-

tigste af dem er jer, der sidder her, altså 
tillidsmændene ude på arbejdspladserne. 
Dertil kommer det fagretslige system, 
hvorigennem vi kan lave overenskom-
ster. Hvis arbejdsgiverne ikke vil være 
med til det, kan vi lave blokader, og hvis 
det ikke er nok, kan vi bede om at få 
trukket for eksempel blikkenslagere og 
elektrikere ud af en plads til støtte for vo-
res eventuelle krav om en overenskomst. 
Det kaldes en sympatikonflikt og den 
slags giver ofte resultat. 

Vi har også mulighed for at synliggøre 
de grimme bagmænd. Stille bygher-
rerne til ansvar for det, de medvirker 
til, for det er jo dem, der har pengene, 
som bestemmer, hvordan vi skal bruges. 
Hvem gider blive hængt ud som nogle 
dummersvin? Derudover har vi et krav 
til vores arbejdsgivere om kædeansvar. 
I dag er det sådan, at en organiseret 
arbejdsgiver kan frigøre sig fra sin over-
enskomst med os ved at hyre en uorga-
niseret underentreprenør. Det vil vi have 

Klubkonference

Tillid er godt, men kontrol er bedre
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lavet om ved den her overenskomst,« 
sagde Bo Rosschou, der også havde et 
konkret ønske til politikerne.

»Vi kunne tænke os, at I som op-
dragsgiver udbygger det tilsynssystem, 
som i dag bruges til at sikre, at arbejdet 
udføres korrekt og bliver færdigt til 
tiden, til også at omfatte kontrol med, 
om der på pladser er folk, som ikke er 
omfattet af overenskomsten.«

Overborgmester Frank Jensen: 
Skærpet kontrol er på vej
»Det er klart, at når vi går i udbud med 
vores forretninger, skal vi sikre os, at 
forholdene er i orden. Derfor har vi 
også i vores kontrakter hårde sociale 
klausuler. Det har vi i forhold til lærlin-
gepladser og overholdelse af gældende 
overenskomster. Direktøren i Dansk 
Byggeri Lars Storr-Hansen har i den 
anledning været ude og sige, at jeg stod 
i spidsen for en bananrepublik, ja ikke 
bare en bananrepublik, men en marxi-
stisk bananrepublik. Derudover har vi 
også kædeansvar inde i vores kontrakter, 
for det er fuldstændig nødvendigt, at 
man ikke ved at lægge opgaver ud til 
underentreprenører kan fraskrive sig sit 
kontraktuelle ansvar. Vi har arbejdsklau-
suler, kædeansvar, praktikpladser og vi 
har et dialogforum med fagbevægelsen 
og arbejdsgiverne, hvor vi forsøger at 
blive skarpe på, hvordan vi forebygger, 
at de brodne kar lykkes med at smyge sig 
uden om reglerne. Derfor har vi som en 
stor bygherre brug for et tæt samarbejde, 
både med jer, og selvfølgelig også med 
jeres modpart. 

De borgerlige på rådhuset har været 
imod alt det her, og i valgkampen var 
de også fuldstændig klare i mælet. De 
ønskede ikke, at vi skulle have hårde so-
ciale klausler, hverken på praktikpladser, 
kædeansvar eller løn- og arbejdsvilkår. 
Det var noget, parterne selv måtte klare, 
mente de borgerlige. Det mener vi ikke. 
Vi er nødt til at feje for egen dør, og vi vil 
ikke acceptere, at der finder social dum-

ping sted, hvor der arbejdes for Køben-
havns Kommune. Og for at kontrollere, 
at der ikke forekommer social dumping, 
indfører vi nu et tilsyn, som skal gen-
nemføre minimum 400 uanmeldte 
kontrolbesøg på vores byggepladser. 

Til slut vil jeg sige, at vi ikke kan gøre 
det her alene. Vi er nødt til at have et tæt 
samarbejde med jer. En aktiv fagbevæ-
gelse, en høj organisationsprocent samt 
dygtige tillidsfolk, der følger med i, 
hvad der foregår og rapporterer til vores 
kontrolenhed, er en vigtig forudsætning 
for, at vi kan få sat en stopper for social 
dumping,« slog Frank Jensen fast. 

Regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen: Alle har ret 
til hvile og god mad
»I de kommende år skal vi i Region 
Hovedstaden bygge for omkring 16,5 
milliarder kroner, så der bliver meget at 
holde styr på. Det tidligere regionsråd 
har af egen drift igangsat en undersøgel-
se af, om man er god nok til at følge op 
på de mange gode ting, man har skrevet 
gennem tiderne og stillet krav om i kon-
trakterne, så det ikke bare bliver ved de 
flotte skåltaler. Det arbejde ligger nu på 
mit bord, og jeg regner med om cirka en 
måneds tid at kunne lægge noget frem i 
regionsrådet, hvor vi strammer op på en 
række områder.

Siden 2011 har der været en klau-
sul om, at vi skal lave praktikpladser, 
ligesom vi har en praktikpladsenhed, 
som samarbejder med erhvervsskolerne 
og jobcentrene om at få de mange unge i 
gang på regionens forskellige byggeplad-
ser. Desuden overvejer vi en klausul om, 
at der skal gælde overenskomstlignende 
forhold på vore byggepladser. Det, det 
altså handler om nu, er, hvordan man 
fører kontrol med de her forskellige ting. 
Konkret handler det om at etablere mere 
tilsyn. Vi ved ikke endnu, om det bliver 
som i København, hvor man vil lave en 
decideret kontrolenhed, men vi er enige 
i, at der skal mere tilsyn til. Jeg har bedt 

embedsmændene i Region Hovedstaden 
om at se på mulige modeller. 

Vi er ikke helt derhenne, hvor vi taler 
om kædeansvar. Det, der allerede ligger, 
er, at der skal udarbejdes entreprenør-
lister på hver enkelt byggeplads, at der 
skal bæres synligt ID, at man uden varsel 
skal kunne komme og kræve synligt ID, 
at man kan bortvise medarbejdere, som 
ikke har synligt ID, at arbejdsgivere skal 
kompensere de ansatte, som vi opda-
ger har fået en mindre gunstig løn end 
andre. Pågældende arbejdsgiver skal 
i øvrigt ikke bare godtgøre forskellen 
mellem den forkerte og det korrekte løn, 
men betale dobbelt op. Desuden ligger 
det i regelsætter, at vi skal kunne tilbage-
holde betaling til de, der ikke overholder 
reglerne, og hvis det er meget alvorligt, 
udelukke pågældende entreprenører 
fra at byde ind på fremtidige opgaver. 
Derudover komme vi også til at stille 
krav om, at man inden for tre dage efter 
arbejdets påbegyndelse skal være i RUT 
registeret, ligesom jeg vil bede tredje-

Klubkonference

Tillid er godt, men kontrol er bedre
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mand, og det er jo i mange tilfælde jer, 
om at holde øje med, hvad der foregår 
derude og rapportere tilbage os. Det 
er det, vi arbejder hen imod nu, og jeg 
håber på, at jeg kan skaffe politisk flertal 
for en model, der – det kan godt være, 
at der på papiret ikke kommer til at stå 
kæ-de-an-svar – i juridisk og praktisk 
forstand virker som en sådan. 

Under valgkampen var jeg ude og se 
nogle af de byggecamps, vi har omkring 
København, og det var ikke alle steder 
noget opløftende syn. Jeg synes, det kun-
ne være spændende at arbejde videre 
med noget af det, de gør i Norge. Her 
stiller de helt konkrete krav om, hvad 
det er for forhold, tilvandrende arbejds-
kraft skal have at bo under. For mig er 
det vigtigt, at uanset, hvor man kommer 
fra, skal man opleve lige vilkår, også når 
det gælder muligheden for at hvile ud og 

få noget ordentlig mad.« sagde Sophie 
Hæstorp Andersen. 

Teknik- og miljøborgmester 
Morten Kabell: Lad os lære af 
Norge
»Meget af det, Frank og Sophie siger, 
er fælles gods. Hvert år bruger det of-
fentlige rigtig mange penge på anlæg. 
Bare i min forvaltning, teknik og miljø, 
drejer det sig om mellem 1 og 2 mil-
liarder kroner om året. Det er skønt ikke 
bare at være med til at skaffe arbejds-
pladser, men også forbedre byen. Men 
når så dem, vi sætter til at bygge for 
os, betaler deres skat et andet sted og 
byder arbejds kraften elendige vilkår, så 
forfejles målet, som jo er at gøre det, det 
private erhvervsliv ikke gør, nemlig at få 
folk i arbejde. 

I øvrigt er jeg enig i, at vi skal have 

gjort noget ved de indkvarteringsfor-
hold, som den tilrejsende arbejdskraft 
i mange tilfælde bliver budt. Vi skal 
have undersøgt, om ikke vi kan få lavet 
et ordentligt regelværk, sådan som de 
har i Norge, ja, vi kan vel bare oversætte 
deres, det skulle nok være til at finde ud 
af,« mente Morten Kabell. 

Kim Lee Sørensen, maler og tillidsmand 
i firmaet Eskildsen: »Jeg synes, det er 
rigtig godt, I tager initiativ til de her ting. 
Det undrer mig bare, at det først sker 
nu. Frank Jensen, du er nu i gang med 
den anden periode som overborgmester, 
hvorfor skete der ikke noget i den første 
periode?«

Frank Jensen: »Jeg er utrolig glad 
for netop det spørgsmål, fordi det giver 
mig lejlighed at fortælle, at alle de hårde 
klausuler mod social dumping, som jeg 
har omtalt, blev gennemført i løbet af 
min første periode. Vi var den første 

kommune til at indføre ILO-klausuler 
om løn- og arbejdsvilkår, og det samme 
var tilfældet for så vidt angår lærlinge-
klausuler.

Da jeg blev overborgmester 1. januar 
2010, sagde den daværende regering, at 
hvis Frank Jensen indfører hårde klausu-
ler på praktikpladser i forbindelse med 
udbud, så er det overtrædelse af kon-
kurrencelovgivningen både i Europa og 
Danmark. Jeg synes godt nok, at det som 
nytiltrådt overborgmester var lidt vold-
somt at lægge ud med et lovbrud, så jeg 
bad mine egne jurister finde en løsning. 

Det kan vi ikke, sagde de, ikke når rege-
ringen har sagt, at det er ulovligt. Arh, 
sagde jeg, kan vi så ikke finde advokater 
ude i byen til at lave et responsum om, 
at det her ikke er ulovligt, og dem fandt 
vi. Den model, vi endte med at indføre, 
er ret simpel, og det er nok derfor, at den 
ikke afføder så megen kritik, som den 
gjorde i starten. Dengang lagde Dansk 
Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri og 
alle mulige andre arbejdsgivere afstand, 
men det var nu min fornemmelse, at DI 
i virkeligheden gerne ville have bak-
ket op om modellen, fordi de jo godt 
kunne se, at man ville få brug for faglært 
arbejdskraft. Lærlingeklausulen er jo en 
slags hjælp til selvhjælp. Vi kan i Køben-
havns kommune, når vi regner på, hvem 
det er vi får brug for i fremtiden, se, at 
det er sådan nogen som jer, faglærte 
folk. Derfor er jeg også glad for, at vi nu 
på vedligeholdelsesarbejde har indført 
en regel om, at hvis lønsummen er på 
bare 3 millioner og kontraktsummen 
på 8 millioner kroner, så skal man have 
en lærling i sin virksomhed. Men den 
regel blev indført i 2010, og ikke i 2014, 
kammerat.«

Et meget velkomment spørgsmål

Uddrag af debatten om social dumping
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Henrik Roos, blikkenslager og tillids-
mand i firmaet ENCO: »Det hed sig, 
at når Metro-byggeriet til 21 milliarder 
gik i gang, ville det mere eller mindre 
give arbejde til alle og ikke mindst skaffe 
masser af lærepladser til vores unge. Sidst 
jeg hørte om, hvordan det så i virkelighe-
den stod til, var der skabt to lærepladser. 
Ellers hører man, når det drejer sig om 
Metroen, mest om larm, elendige arbejds-
forhold og løndumping. Jeg kan husker en 
morgen, jeg så en flok arbejdere gå ind på 
en Metro-byggeplads. Jeg mener ikke, at 
der var en eneste københavner i blandt, 
mens der til gengæld, så vidt jeg lige 
kunne bedømme, var ret mange portugi-

sere. Det kan jeg godt undre mig over.«
Frank Jensen: »Jeg sidder ikke i Me-

troselskabets bestyrelse, men jeg repræ-
senterer jer, der er københavnere, som 
en af ejerne af selskabet. Det betyder, at 
jeg løbende holder møder med bestyrel-
sesformanden og den daglige ledelse. Og 
jeg lover dig, at de bliver holdt op på de 
klausuler, der er lagt ned over bygge-
riet. Da det kom frem, at en portugisisk 
underentreprenør underbetalte sine folk, 
sagde jeg, at svineriet skulle stoppes. Og 
det blev: Det portugisiske firma blev 
omgående smidt på porten. Dér, hvor 
vi er ejere, skal der holdes høj standard 
på de værdier, vi hylder. Vi tre ejere, 

foruden os selv er det staten og Frede-
riksberg Kommune, er enige om, at der 
ikke må forekomme social dumping. Når 
Metro-byggeriet endnu kun har kastet 
få praktikpladser af sig, er det, fordi der 
ikke er ret meget faglært arbejde nede 
i tunnelboringerne og ved transport og 
kørsel af jord fra byggepladserne. Nu, 
hvor vi skal i gang med Nordhavnsme-
troen og apteringen af Metrostationerne 
melder det faglærte arbejde sig, og det 
kommer der, det lover jeg dig, mange 
praktikpladser ud af.« 

Ole Fælt, blikkenslager og tillidsmand i firmaet 
Poul Christensen: »Frank, om kort tid er du 
sandsynligvis statsminister, så det, jeg synes, du 
skal gøre, mens du endnu er overborgmester i 
København, er noget, jeg så et eksempel på nede 
i Berlin. Der gjorde man det fra myndigheder-
nes side, at man lod politi, skat og hvad de ellers 
har at sætte ind mod social dumping, omringe 
en bygning. Der var ikke en kat, mus eller rotte, 
der slap ud derfra, før de havde fået fat i dem 
alle sammen. Det gav i Berlin en debat og fokus 
på social dumping, man ikke drømmer om. Gør 
det samme, så har du også kørt dig endnu bedre 
i stilling til dit næste job.«

»Tak, Ole for dine store forventninger til 
min karriere. Jeg ved ikke, om I kan huske, 
da Schlüter, mens han var statsminister, blev 
spurgt, om han troede, at Uffe Ellemann kunne 
blive statsminister. Dertil svarede han: Ja, det 
tror jeg da, at Uffe Ellemann kan blive, bare 
ikke i Danmark. 

Omtrent sådan tror jeg, at Helle Thorning, 
hvis hun blev spurgt, også ville bedømme mine 
udsigter.

Nej, spøg til side, over til Oles saglige 
spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at vi kan 
lære af, hvordan andre bærer sig ad, og i øvrigt 
er vi faktisk meget parate til at tage ved lære – 
også af Berlin.« 

Ny statsminister

Praktikpladserne kommer nu
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Fastelavnsfesten 2014

n OK 14  Arbejdsnedlæggelserne startede på Skejby Sygehus i 
Århus og bredte sig derfra til hele landet. I København mødtes 
- midt i arbejdstiden -  anslået 700 vvs’ere op i Byggefagenes 
Hus på Lygten for at få en forklaring på, at der ud af Blik-og 
Rørarbejderforbundets forhandlinger med arbejdsgiverne i 
TEKNIQ endnu en gang var kommet ingen verdens ting.

De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som for nog-
les vedkommende strakte sig over to dage, og derfor kommer 
til at koste deltagerne en bod, var de mest vidtgående siden 
1985. Dengang kom strejkerne som reaktion på, at Schlüter-
regeringen greb ind i den lovligt varslet konflikt og ophøjede et 
nedstemt mæglingsforslag til lov.

Denne gang var vreden rettet mod en destruktiv arbejdsgi-
verorganisation, som for tredje gang i løbet af 10 år blokerede 
for en forhandlet overenskomstløsning.

Vredens dag
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Arbejderhistorieforening 
inviterer til et kildevæld af 
foredrag og debatter lørdag den 
10. maj, hvor kendte og ukendte 
sider af arbejderbevægelsens 
historie foldes ud.

Af Mads Bruun Pedersen

n Kultur  Hvad skrev det socialdemo-
kratiske ikon Thorvald Stauning på sin 
Facebook-profil, da han i 1933 indgik 
det senere kendte ’Kanslergade-forlig’? 
Havde hans cigararbejderfingre kunnet 
tæmme en iPhone, og var sociale medier 
som Twitter og Facebook opfundet den-
gang, havde han måske ’pippet’ om det 
- i hans optik banebrydende - ved aftalen 
mellem SR-regeringen og Venstre. 

Selv om det kan være spændende at 
lege med tanken om, hvordan historiens 
gang var gået, hvis og hvis … så hører 
den slags gætterier mere hjemme ovre i 

den skønlitterære afdeling. Men de fak-
tiske forhold er ikke mindre spændende 
at høre om.

Det giver Selskabet til Forskning i Ar-
bejderbevægelsens Historie (SFAH) mu-
lighed for at få et indblik i, når man sam-
men med Arbejdermuseet i det gamle 
Folkets Hus i Rømersgade i København 
inviterer til en ’arbejderhistoriefestival’ 
lørdag den 10. maj fra kl. 10.

Her blændes der op for et bredt sam-
mensat program af foredrag, workshops, 
debatter og rundvisninger. 

Dykker man ned i arbejderhistorien, 
får man øjnene op for, hvor meget af vo-
res nutid, der har sin rod i kampe, bevæ-
gelser, aktiviteter og organiseringer, som 
op gennem historien har sat en dags-
orden, vi måske ikke i dag helt er klar 
over oprindelsen til, siger Cecilie Maria 
Lindberg Nielsen fra arbejderhistoriesel-
skabet, som planlægger festivalen.

Hvorfor kalder I det en festival?
Arbejderhistorien har været dækket af 

et fint lag forskerstøv i en årrække. Men 
det vil vi med en mere frisk tilgang til 
stoffets mange emner og vinkler og  de 
faglige-politiske kampe gøre noget ved. 
Så vi kan få blæst ’støvet af Stauning’.

Hvad kommer der til at ske?
Vi tilrettelægger et program, som man 

kan shoppe rundt i som i et ’historiesu-
permarked’, hvor der bydes på smags-
prøver på, hvad der er nyt om de gamle 
historier. Vi håber med denne form at 
nå et bredere publikum – ikke mindst 
blandt yngre og unge menneske. Men 
også at komme ud af ’forsker-skabet’ 
og gøre entusiastiske amatørhistorikere 
og andre interesserede opmærksom på, 
at der foregår rigtig meget spændende 
inden for arbejderhistorien.

Arbejderhistoriefestivalen har fået 
økonomisk støtte fra Rør- og Blikkensla-
gernes Fagforening og en række andre 
forbund, fagforeninger og fonde.

Læs mere om programmet på hjemme-
siden: www.sfah.dk

Festival blæser støvet af Stauning
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Rør og Bliks ældste medlem, 
Ove Alfred Jensen, døde 30. 
januar. da var han 102 år og 
29 dage gammel.

Nørrebrodrengen Oves arbejdsliv star-
tede, efter de dengang obligatoriske 7 års 
skolegang var klaret, med en læreplads 
som kolonialelev hos Busch på Nørre 
Alle. Det var der mere vareudbringning 
end læring i, så han løb af pladsen. De 
følgende par år var han cykelbud for en 
smørforretning i Gernersgade, indtil 
han i 1929, som 17 årig, kom i lære hos 
blikkenslagermester Fridtjof Nåbye på 
Godthåbsvej.

Den største del af sin blikkenslager-
karriere, fra 1949 til1977, tilbragte han 
hos LK Nes, mens virksomheden endnu 
lå i Haraldsgade på Ydre Nørrebro.

Da Utætheden nogle uger før Ove Al-
freds Jensens 100 års fødselsdag besøgte 
ham, faldt snakken på, hvordan han hu-
skede sit blikkenslagerliv – og hvordan 

han havde haft det med fagforeningen.
Om det første, sagde han: »Alene det 

at være ude i luften og have værktøj i 
hænderne var dejligt. Og så har jeg været 

heldig med mine arbejdspladser. De har 
alle sammen været gode.«

Og om fagforeningen, som han var 
medlem af fra han blev svend i 1933 til 
sin død: »Jeg har ikke været faglig aktiv, 
men er kommet til generalforsamlinger 
og har deltaget i festligheder. Det kan 
jeg ikke mere, men min holdning til 
fagforeningen er forblevet den samme. 
Den skal man være medlem af og støtte 
op om. Det lærte min far mig, og det 
sidder fast.«

Din far lader til at have haft stort be-
tydning for dig, konstaterede Utæthedens 
udsendte. Oves svar afslørede, at han, 
ud over at være en velformuleret og en 
øvrigt også altid velklædt 100 årig, også 
havde humor.

»Det havde han sandelig også, selv i 
dag, længe efter hans død, er han mig 
til støtte. Det er nemlig hans gamle stok 
med gummidup, jeg bruger, når jeg går 
på gaden.« 

Hvad Ove blev ved med at gøre til 
kort tid før sin død.

Guldnåle for  50 års medlemskab i 2014

Født  Indmeldt Udleveres

030743 John Olsen 01-04-64 Sommer
081045 John Overskov Hansen 01-04-69 Sommer
120544 Knud Immertreu 14-01-64 Sommer
141143 Kurt Hansen 01-04-69 Sommer
141241 Per Jensen 01-05-64 Sommer
150941 Alex Berg 16-05-64 Sommer
281043 Cai Ove Visøfeldt 01-06-64 Sommer
281144 John Christiansen 01-03-64 Sommer
291044 Finn Arnold S. Larsen 01-01-64 Sommer
300644 Ivar Johansen 01-04-69 Sommer
300943 Freddy Møller Knudsen 25-05-64 Sommer
310344 Erling Jan F. Mikkelsen 01-06-64 Sommer
311042 Arnt Nielsen 01-04-64 Sommer

Født  Indmeldt Udleveres

070744 Johnny Mouritzen 06-10-64 Jul
110544 Arne Krause 21-06-64 Jul
160346 Erik Andersen 01-09-64 Jul
200245 Per Claus R. Frederiksen 10-07-64 Jul
260243 Erik Jørgensen 01-12-64 Jul
270344 Per Albertsen 01-09-64 Jul

Ove er død
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Fælles 1. maj

Program
Torsdag 1. maj kl. 09.00: Dørene åbnes til stort 
morgenbord

Gæstetaler: Pia Olsen Dyhr, formand for 
Socialistisk Folkeparti (SF)

Livemusik: Big Surprise

Kl. 11.20: Optog afgår mod Fælledparken

Specielt for børn og gangbesværede: Mulighed 
for transport i hestevogn til Fælledparken

Arrangører: Rør og Blik København i samarbejde 
med Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Byggefagenes Hus
Lygten 10, 2400 København NV

GæStetAler:PIA olSeN dyhrForMANd For SocIAlIStISk  FolkePArtI



Arbejdsløse og sygemeldte medlem-
mer i kategori A, det vil sige fuldt 
betalende ordinære medlemmer, kan 
søge om nedsat kontingent hver gang 
de uafbrudt har været ledige eller 
sygemeldte i en periode på 17 uger. 
For at være omfattet af ordningen 
skal man have aktuelt A-medlemskab 
af Rør og Blik (Kreds København) i 

mindst et halvt år. Først herefter tæl-
les de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 
50 dage svarende til 550 kr. Nedsæt-
telsen gælder fra ansøgningen er 
modtaget og bevilget.

Ansøgningen skal være skriftlig 
enten på nedenstående formular, der 

fremover vil være i hvert nummer af 
Utætheden, eller på mail til fagfor-
eningen på kbh@blikroer.dk. 

På ansøgningen skal medlemmets 
navn, personnummer og startdato 
for ledighed/sygeperiode fremgå. Ved 
ansøgning på grund af sygdom skal 
foreligge dokumentation.

Nedsat kontingent til ledige og syge

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃
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Læserbreve

I forrige nummer af Utætheden 
beskyldte blikkenslager og socialde-
mokrat John Block-Poulsen under 
overskriften Johanne S, hvor dum har 
man lov at være i et læserbrev  Johanne 
Schmidt-Nielsen og Enhedslisten 
for i ledtog med Lars Løkke at være i 
færd med at undergrave den danske 
arbejdsmarkedsmodel og den danske 
velfærdstat. 

Bredsiden skyldtes, at Enhedslisten 
skulle have optrådt amatøragtigt under 
forhandlingerne om finansloven for 
2014, og dermed stillet sig i vejen for 
regeringens brændende ønske om at få 
genindført fuld fradragsret for fagfor-
eningskontingentet.

Johanne Schmidt-Nielsen har svaret 
på våset, så det behøver jeg ikke at be-
give mig ind på. Men jeg har et spørgs-
mål til våsets ophavsmand: Kære John, 
hvor sjovt er det lige at være socialde-
mokrat?

Når ens parti halverer dagpengeperi-

oden, fordobler genoptjeningsperioden 
og i løbet af et år fratager over 30.000 
lønmodtagere retten til dagpenge – og 
for manges vedkommende også retten 
til kontanthjælp – samtidig med at 
selskabsskatten lempes, har man så ikke 
svært ved at stå en nats søvn igennem 
uden onde drømme? 

Og hvad med nattesøvnen, når ens 
parti forringer efterlønnen og hæver 
pensionsalderen for sådan nogle som 
os blikkenslagere, der er slidt ned længe 
før 67 års fødselsdagen, eller når det 
sælger ud af DONG-sølvet til et gang-
sterforetagende som Goldman Sachs.

Socialdemokraterne bryster sig af 
at være et arbejderparti, var det måske 
også engang, men det er godt nok ved 
at være længe siden. Alt hvad fagbevæ-
gelsen gennem stædig knap har bygget 
op, bliver nu sten for sten pillet fra 
hinanden via politisk indblanding – el-
ler mangel på samme. 

Danske politikere, ikke mindst de 

socialdemokratiske af slagsen, elsker 
EU, så det er ikke herfra, indgrebet 
mod arbejdskraftens fri bevægelighed 
kommer, uanset at den fører til social 
dumping. 

For mig står det efterhånden derfor 
klart, at jeg som lønarbejder bør 
stemme på, nej, ikke på Socialdemo-
kraterne, men på Enhedslisten eller på 
DF, selv om det unægteligt trækker fra 
hos sidstnævnte, at man var hovedarki-
tekten  bag de nye dagpengeregler. 

Hvis danske lønarbejdere nogen 
sinde igen skal opnå lønfremgang, 
skal der holdes styr på indslusningen 
af udenlandsk arbejdskraft, og det må 
for min skyld gerne være ved hjælp af 
grænsekontrol med bom og det hele. 

Peter Fog 
Blikkenslager 

Medlem af Rør og Blik 

Hvor sjovt er det lige at være socialdemokrat, kære John?
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Åbningstider

Fagforeningen
Mandag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-14.00
Telefon: 3583 2422
A-kassen
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

Rådgivningen ved Annette Kappel
Mandag    08:00 – 14:30
Onsdag    08:00 – 11:00
Torsdag   08:00 – 17:00

kAleNder

Bestyrelsesmøder
08. april

Generalforsamling
Tirsdag 29. april

Firma Arbejdspladsen  Arbejde
ENCO A/S – VVS Romsøgade 2  Renovering
Christoffersen & Knudsen Ingerslevsgade 128  Renovering
Christoffersen & Knudsen Venedigvej 2  Renovering
Christoffersen & Knudsen Bernstorffsvej 84  Renovering
Christoffersen & Knudsen Ægirsgade 10  Renovering
Jeudan Servicepartner Borgergade 24  Renovering
Bravida A/S Staldgade 44 – Kødbyen  Køl
Bravida A/S DTU – Anker Engelunds Vej 1  Køl
ENCO A/S – VVS Rolighedsvej 30  Renovering
Jeudan Servicepartner Nørre Farimagsgade  Renovering
Brøndum Kongebakken 7  Nybyg

Pensionistklubben 
Møde sidste mandag  
i måneden. kl.10.00 i  
Byggefagenes Hus.

Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

efterlønsklubben
Efterlønsklubben holder møde 
på Lygten kl. 10.00 første  
mandag i hver måned,  
bortset fra i juni, juli og august. 

A-klubben  
Møde hver mandag kl.10.00 i  
Byggefagenes Hus

Ny arbejdsmiljø-repræsentant

Nye pladser

døde siden sidste Utæthed 
  død den
080425 Erik Orla Ryding  22/1-14
200245 Per Claus  R. Frederiksen 27/2-14
010112 Ove Alfred Jensen  30/1-14
010326 Arne Niels Gonnsen  18/3-14
170233 Henning Svend Hansen 1/2-14

Blokade

Smeden VVS ApS
gisselfeldvej 10
2665  Vallensbæk

kenneth høi helvig
VVS Henning Sørensen A/S 

Ny tillidsmand

Firma Arbejdsmiljørepræsentant
Dehlsen & Sønner A/S Martin Villy Aagesen
John A. Hansen A/S Jonas Lindblad Lauritzen
CURA VVS A/S Christian Mark Pedersen
B. Andersen & Lassen A/S Brian Christensen
L&H Rørbyg A/S Hans Henrik R. Hove (Ekstern)
DTEK A/S Allan Stenild (Ekstern)

Ring/skriv idéer og forslag  
til Utætheden.
Kontakt journalist  
Ivan Enoksen på 3583 2422 
eller ive@blikroer.dk
 

Din gode 
historie
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Medlemmerne af Rør og 
Bliks bestyrelse begrunder 
her hvorfor.
Kasper sørensen: 
»Jeg synes, der skal stemmes nej, fordi 
vi ikke selv kan få lov at forhandle.»
allan leegaard: 
»Det væsentligste værn, vi har mod 
tilbagegang, stillede arbejdsgiverne krav 
om at få fjernet. Men jeg synes ikke, vi 
skal sælge ud af det, vi har opnået siden 
fagforeningens start i 1873. Vi skal 
fremad, ikke gå baglæns. Jeg stemmer 
nej til mæglingsforslaget, og det synes 
jeg også alle andre skal.«
 Bjørn due: 
»Jeg anbefaler et nej. Et nej, fordi det 
endnu en gang viser sig, at forligsman-
den belønner en arbejdsgiverorgani-
sation, der bevidst søger sammenbrud 

frem for samarbejde, ved ikke at give os 
forhøjelser på de prislister, der sammen 
med vores værnebestemmelser er fagets 
værn imod social dumping.«
Bjarne g. petersen: 
»Jeg synes ikke, man kan andet end 
stemme nej. Hvorfor fremgår af min 
lederartikel ’TEKNIQ er en match-
spoiler’ på side 3.«
jimmi HaKmann nielsen: 
»Jeg stemmer nej i solidaritet med kol-
legerne på akkord, som kommer til at 
mærke, at prisliste-satserne heller ikke 
denne gang bliver forhøjet. Men sam-
tidig kan jeg godt forstå, hvis service-
svendene på timeløn ikke synes, at det 
er så oplagt at stemme nej til mæglings-
forslaget.«
Brian marKer: 
»Jeg anbefaler et klart nej til forligs-
mandens mæglingsforslag, og det gør 

jeg først og fremmest i utilfredshed 
med den manglende vilje fra arbejdsgi-
verorganisationen TEKNIQs side til at 
forhandle en ny overenskomst. 

Selv om jeg ikke står inde for den 
overenskomststridige arbejdsnedlæg-
gelse, der var på landsplan, synes jeg, at 
vi endnu en gang skal vise vores store 
utilfredshed og stå sammen om et stort 
NEJ til mæglingsforslaget.«
HenriK juul rasmussen: 
»Jeg stemmer nej til mæglingsforslaget, 
fordi forligsmanden har undladt at 
indarbejde satsreguleringer på prisli-
sterne. Som minimum skulle vi have 
haft de samme procentvise stigninger, 
som ligger på OK-tillæggene. Nu kom-
mer prislisterne til at ligge stille i fem år 
samlet set.

TEKNIQ gjorde det til en forudsæt-
ning for at indgå i reelle forhandlinger, 
at vi gik med til at fjerne værnebestem-
melserne i prislisterne, og det vi kunne 
vi naturligvis ikke som tiderne ser ud. 
Jeg taler jævnligt med vvs-mestre som 
ikke forstår TEKNIQs holdning. De er, 
ligesom os, interesserede i en tidssva-
rende prisliste. Det er jo den, vi giver 
tilbud efter, siger de.«
max nissov- joHannsen: 
»Det er min klare opfattelse, at vores 
arbejdsgivere er i fuld gang med at un-
dergrave vores overenskomst og derved 
på den lange bane grave både vores 
og deres egen grav, da værnebestem-
melserne er vores chance for at undgå 
underbetaling og dumping på løn og 
sociale forhold. Jeg anbefaler alle at 
stemme NEJ.«

Gør som os, stem NEJ
OK 14

Bestryrelsen for Rør og Blik. Fra venstre: Kasper Sørensen, Allan Leegaard, Bjørn Due., Bjarne G. 
Petersen, Jimmi Hakmann Nielsen, Brian Marker og Henrik Juul Rasmussen. Samt Max Nissov-
Johannsen i højre hjørne, som ikke var til stede, da billedet blev taget.


