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Hvad gør fagbevægelsen, når den trods års ihærdig indsats må konstatere, at
den ikke er lykkedes med at rejse et effektivt bolværk mod social dumping,
fordi vores arbejdsgivere slår syv kors for sig, når vi, i øvrigt til fælles fordel,
foreslår kædeansvar indført i vores overenskomster? Bør vi så ikke afsøge
andre muligheder?
Det mener jeg, og det er der andre, der også mener. Euro-LO, dansk LO,
Byggefagenes Samvirke og tæt på flertallet i Folketinget er enige om, at kampen mod social dumping over landegrænserne skal op på en større klinge.
Den skal føres der, hvorfra problemet udspringer: Fra EU og fra dogmet om
arbejdskraftens fri bevægelighed.
Den fælles bud på en løsning er ændringer af EU’s grundlov, Lissabontraktaten, som i dag sætter hensynet til kapitalens evige behov for profitmaksimering over alt andet.
Det, der i stedet er brug for, er en såkaldt social protokol, som sætter
borgerne først og respekterer det enkelte lands ret til at håndhæve gældende
overenskomster om løn- og arbejdsvilkår - også i forhold til tilrejsende
arbejdskraft.
Fair og fri bevægelighed i stedet for bare fri bevægelighed og løndumping,
kunne man kalde det.
Kravet om den sociale protokol er en gammel traver. Det blev fremsat for
10 år siden af Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (Euro LO), men
har fået fornyet aktualitet med Brexit og valgresultater i en række lande, der
er gået EU-partierne i mod. Eliterne er blevet bange.
Jeg siger ikke, at vi har et super-socialt EU i overmorgen, men noget er i
gang, som vi kan hjælpe på vej ved at presse på for at få skabt flertal i vores
eget folketing for at sende regeringen til Bruxelles med pålæg om at arbejde
for en social protokol.

Henrik Juul Rasmussen, formand for
Rør og Blik København

Det veltrænede
cykelsjak fra Køge
Får årets Tour de France deltagelse af et hold af professionelle københavnske rørlæggere?
n reportage Tour de France bliver det
nok ikke til, men havde det ikke været,
fordi holdet er kontraktligt forpligtet til
anden side, når turen gennem Frankrig
7. juli skydes i gang med en 189 km
lang etape fra Noirmoutier-en-I’lle til
Fontenya-le-Comte, kunne vi måske senere på turen have set de københavnske
rørlæggere føre Tour-feltet an op mod
Alpe D’Huez.
Formen er efter 17 måneders daglig
træning i orden hos 10 rørlæggere fra
vvs-virksomheden Christoffersen &
Knudsen. Faktisk er cyklen en streng
nødvendig del af deres personlige
udrustning. På en byggeplads med en
kilometers penge fra den ene ende til
den anden, er den som transportmiddel
i bogstavelig forstand guld værd. Uden
den at komme rundt i arealet på kunne
det blive svært at holde akkorden.
Om cyklerne som sådan er der ikke
det vilde at berette. De er ikke af den
højteknologiske slags, som kan bringe
ryttere helskindet gennem en Tour de
France; det er et skrab sammen af ældre
dame- og herremodeller med blå kasser
på bagagebæreren. Men brugbare er de,
de er svendenes egne og de nedsætter
tid brugt på transport til fordel for tid til
produktivt og indtægtsgivende arbejde.

Rør i lange baner
Kan vi ikke snart komme til sagen, hvad
laver de rørlæggere, når de ikke hjuler
rundt på deres skide cykler?
De nedtager 55 år gamle kalktilstoppede og tærede rør og sætter nye
op i stedet. Rør i meget lange baner. 2 x

Fra venstre: Michael Reimers, Frank Nielsen, Lars Hillestrøm. Søren Thomsen Graversen, Peter
Søegaard, Paw Nielsen, Daniel Engeltoft, Bo Bjørnson, Lars Mouritzen og Michael Hansen.

28.000 meter rustfrie vandrør, 2 x 7000
meter afløbsrør i støbejern og 1 x 4000
meter pexrør. Det vil være summet op i
78.000 meter, når det sidste rør efter planen er kommet på plads november i år.
Opgaven, som 10 mandssjakket fra
Christoffersen & Knudsen A/S tog fat
på i oktober 2016, rummer, ud over
monteringen af 58 nye badeværelser,
udskiftning af faldstammer og vandrør

i 1125 lejligheder i den almennyttige
boligbebyggelse Ellemarken i Køge.
Bebyggelsen, som blev opført i perioden 1963-1966, består af 11 fire etagers
blokke, hvoraf fem har ni opgange og
seks blokke har 15 opgange.
De mindste lejligheder er på 31 m2
og de største på 95 m2. Ellemarken har
omkring 2300 beboere, en stor del af
dem unge og familier med indvandrer-
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baggrund, er blandt landets største almennyttige boligforeninger, dog overgået af Gjellerupparken i Århus, Vollsmose
i Odense, Værebroparken i Gladsaxe og
Grantoften i Ballerup.

Givtigt, ensformigt og slidsomt
Arbejdet med at nedtage og opsætte
78.000 meter rør, svarende godt og vel
til afstanden tværs over Sjælland mellem
Køge og Korsør, er indtjeningsmæssigt
givtigt, indholdsmæssigt ensformigt og
fysisk slidsomt, fortæller sjakformand
Peter Søegaard.
»Vi arbejder i akkord og får målt op.
Det indbyder opgaven klart til, og vi har
– så langt vi nu er kommet – grund til
at tro på en fornuftig slutafregning. Der
knokles, vi er et godt sammenarbejdet

Uanset at der er ansat fire
separat aflønnede arbejdsfolk
til hjælpefunktioner er det
stadigvæk tungt og slidsomt
sjak og så går vi systematisk til værks.
Det hører således til min tjans som formand at sørge for, at der, når kollegerne
kommer frem til en ny opgang, står en
container klar til dem med alt fornødent
værktøj og rørmaterialer i de rette mål.
Det sparer tid,« siger Peter Søegaard.
Hvordan man skaber afveksling i en
ensartet arbejdsproces – gamle rør ned,
nye rør op i 1125 lejligheder – har Peter
Søegaard og sjakkets øvrige medlemmer
endnu ikke fundet løsningen på.
»Vi har drøftet nogle muligheder. Om
vi skulle gå sammen parvis og for afvekslingens skyld indføre jobration? Svaret
har efter nærmere overvejelse været nej.
Hvis det for produktiviteten og dermed
indtjeningen er fremmende at gå alene
og holde sig til det, man hver især er
bedst til, så er det, vi gør.«
Uanset at der er ansat fire separat
aflønnede arbejdsfolk til hjælpefunktioner er det stadigvæk tungt og slidsomt
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arbejde, rørsjakket
fra Christoffersen &
Knudsen har gang i.
»Vi får det værktøj og de hjælpemidler, vi beder firmaet
om, så på den måde
er der ikke noget
at komme efter.
Ikke desto mindre
kan vi alle mærke,
hvordan foreløbig 17
måneders løben på
trapper, ubekvemme
arbejdsstillinger,
tunge rør, der skal
bankes ned og bæres
ud til affaldscontainere og nye rør,
der skal bæres den
anden vej, slider på
kadaveret,« fortæller
Peter Søegaard.

Trøstespisning
Når arbejdet er
ensformigt, hvad det
meste akkordarbejde
er, det er jo gerne
derfor, at det bliver
udført i akkord,
opstår et naturligt
behov for at koble af,
gøre noget helt andet,
holde et ædegilde for
eksempel.
»Det gør mange
akkordsjak, og det
gør vi også. Hver
tredje fredag sluttes
af med en god middag i skuret. Hvad vi
får? Stegte ål, fasaner,
ænder, haresteg,
dyreryg, gammeldags
oksesteg, stegt flæsk
med persillesovs og
anden herremand,
fortæller Peter Søegaard, der som dedikeret jæger nedlægger
meget af maden.«
Mums!

Sjakformand og mesterskytte Peter Søegaard.

Rør & Blik på to mands hånd med ministeren
n interview »Da vi stod sammen i
elevatoren, og jeg fortalte, at jeg var på
vej til møde med ministeren, ham og
mig alene, sagde Karsten Hønge, du
ved SF’eren med tilnavnet ’vikaren fra
helvede’, at man ikke bare sådan ’mødes’
med ministeren. Muligvis ikke, men jeg
synes nok, at Hønge med sin baggrund
som tømrersvend og fagforeningsformand burde kende det gamle ord Intet er
umuligt for Vorherre og en blikkenslager.«
Det er Lars Andersen, konstitueret
miljøsekretær i Rør & Blik, der fortæller.
Omtalte, utænkelige møde fandt sted 20.
februar på beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsens (V) kontor i beskæftigelsesministeriets bygning Ved Stranden
8 lige overfor Christiansborg, vis-a-vis
som franskmanden siger. Der blev
serveret en glat kop kaffe under mødet,
som varede fra 08.00 til 08.30 og handlede om Arbejdstilsynets øjeblikkelige
tilstand.
Hvordan kom mødet i stand?
»Jeg fik en mail fra ministeriet om,
at deres minister i aviserne havde lagt
mærke til det, jeg havde skrevet om
mine dårlige oplevelser med Arbejdstilsynet i forbindelse med nogle arbejdsulykker, jeg har været tæt på. Det ville
ministeren gerne tale med mig om, og
om jeg mon ville komme ind til et møde
med ham. Det siger man ikke nej til, jeg
gjorde i hvert fald ikke.«
En anden årsag til mødeinvitationen
kan have været, at ministeren i et samråd
i Folketinget, en slags spørgetime, hvor
menige MF’ere har lejlighed til at grille
ministre, var blevet afkrævet svar på,
hvad han ville gøre ved de kritisable
forhold i Arbejdstilsynet, som Lars
Andersen i Dagbladet Politiken havde
beskrevet i kommentaren ’Jeg vil ikke
være bange for at gå på arbejde’.
Hvordan forløb mødet?
»Jeg startede med at fortælle, hvordan jeg i mine år som akkordsvend på
byggepladser havde oplevet Arbejdstilsynets tiltagende magtesløshed. Mini-

Lars Andersen, konstitueret miljøsekretær i Rør & Blik og beskæftigelsesminister Troels Lund
Poulsens (V).

steren spurgte derpå, hvad jeg kunne
foreslå af forbedringer. Jeg greb mig
selv i at foreslå en helvedes masse flere
penge, for det vidste jeg godt ville være
en dødssejler. I stedet pegede jeg på,
at respekten for Arbejdstilsynet skal
genskabes, så der på byggepladserne
rettes ind, når tilsynet påpeger fejl og
mangler. Med samme pondus, som
når politiet rykker ud. Jeg foreslog, at
Arbejdstilsynet i stigende omfang skal
udstede straks bøder, i stedet for at gå
omvejen over påbud, som ofte ikke
bliver efterlevet eller bliver anket lige
på stedet. Jeg noterede mig i øvrigt, at
ministeren fandt kuglepennen frem
og skrev det sidstnævnte forslag ned.
Endelig roste jeg den nylige indførelse
af uanmeldte pladsbesøg, hvor Arbejdstilsynet tjekker forholdene for ikke
bare en enkel faggruppe, men for alle

på pladsen. Ministeren forsikrede, at
ordningen er kommer for at blive. Godt
for det.«
Et godt møde?
»Udmærket møde. Ministeren virkede oprigtig interesseret i, hvad jeg – selvfølgelig på vegne af kollegerne – havde at
byde ind med. En god lytter, som drevne
politikere nogle gange er det.«
Og dreven, det må man nok have lov
at kalde Troels Lund Poulsen.
Den 42-årige jyde, som aldrig har
været ude på det pulserende - og målt
på arbejdsskader ofte også pulveriserende – arbejdsmarked, har siddet i Folketinget siden 2001 og været
minister fem gange: Miljøminister, skatteminister og undervisningsminister i
Fogh-regeringerne samt erhvervs- og
vækstminister og nu beskæftigelsesminister i Løkke-regeringen.
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Du skal kunne sælge,
Ny teknologi kalder på pakkeløsninger, som vvs’erne udses til at stå for salget af

n nye tider Det er ikke nok at være skarp
på faget og opdateret på den nyeste teknologi. Du skal i fremtiden kunne tænke
i kommercielle baner. Som vvs’er skal du
kunne sælge varen, skal du.
Det er blandt konklusionerne i rapporten Installation 4.0. Teknologiske
tendenser med betydning for installationsbranchen frem mod 2025. Den handler
om, hvordan installationsbrancher kan
komme til at se ud om bare syv år, og
hvad det er for kræfter, der vil drive
udviklingen.
Rapporten er lavet af konsulentfirmaet Quartz på bestilling af TEKNIQ,
Blik- og Rørarbejderforbundet/Dansk
Metal samt Dansk El-forbund og er en
opdatering af rapporten VISION 2022
om samme emne, som TEKNIQ og ElForbundet fremlagde i 2013.
Den nye rapport udpeger seks teknologier med potentialer til at få afgørende
indflydelse på branchen. (Se side 8, hvad
det er for nogle teknologier).
Rapporten forudser en teknologisering af installationsbranchen, som vil
afføde stigende efterspørgsel på helhedsløsninger, hvor rådgivning, installation
og service bliver del af én samlet pakke.
Hvad det får af konsekvenser for de
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faktiske forhold i vvs-branchen, giver
TEKNIQ en række bud på i deres egen
Nye muligheder i installation 4.0, som vel
nærmest er en læse-let udgave af Quartzrapporten.
Blandt andet peges på, at helhedsløsningernes fremmarch stiller vvs-virksomhederne over for krav om mere og
bedre salgsarbejde, ligesom det konstateres, at frontsoldaterne i manøvren bliver
vvs’erne med deres tætte 1:1 kontakt til
kunderne. Det vil ikke mere være godt
nok, at kontordamen hjemme i firmaet
sidder og venter på at telefonen ringer.
Rapportens anbefalinger er indtil
videre TEKNIQs helt egne, de ikke er
tiltrådt af hverken El-forbundet eller
Blik- og Rørarbejderforbundet.

Bandbulle mod vvsoverenskomsten
Ledelserne i virksomhederne skal i henhold til rapporten mande sig op og turde

ansætte andre fagprofiler end de sædvanlige og være parate til at differentiere
lønningerne efter forskellige fagligheder.
Hvad det nærmere bestemt kunne
handle om, konkretiserer Bjørn Horne
Krarup, der er administrerende direktør i Wicotec Kirkebjerg A/S, i februar
nummeret af bladet DANSK VVS.
»Jeg mener ikke, at manglen på
arbejdskraft ville være markant, hvis

Det giver ingen mening, at
hammerdygtige el- og vvs-folk
skærer riller og borer huller i
vægge. Det er en massiv hæmsko for innovation og effektiv
brug af arbejdskraften.«
(Bjørn Horne Krarup, adm. direktør, Wicotec-Kirkebjerg)

skal du

Henrik Juul Rasmussen

vi til fulde brugte de fagligt dygtige
medarbejdere til det, de er uddannet til
og så brugte andre faggrupper til andet
arbejde. Det giver ingen mening, at
hammerdygtige el- og vvs-folk skærer
riller og borer huller i vægge. Det er en
massiv hæmsko for innovation og effektiv brug af arbejdskraften,« mener Bjørn
Horne Krarup, der tillige kalder især
vvs-overenskomsten og de tilhørende
akkordregler stive og gammeldags.
»Vi taler om IOT og VR (Virtual
Reality, red.) men det nymodens er ligegyldigt, så længe vi er så rigide i vores
struktur. Vi risikerer at blive overhalet
inden om af udenlandske aktører og nye
spillere,« mener han.

Forkert fokus
Rør & Blik formand Henrik Juul Rasmussen deltog 20. februar i det første
af en række planlagte møder om fremtidsscenarierne i Quartz-rapporten og

om, hvordan installationsbranchen skal
handle på dem.
»Til stede var topfolk fra nogle af
vores største virksomheder, men i stedet
for at forholde sig til de udfordringer og
muligheder, den teknologiske udvikling
byder branchen på, brugte de mødet til
at lufte deres utilfredshed med vvsoverenskomsten og dens akkordregler.
Forkert fokus. Når arbejdsgiverne postulerer, at reglerne strammer for meget,
er det alene udtryk for en liberalistisk
politisk holdning. Realiteten er, at overenskomsten rummer al den fleksibilitet,
arbejdsgiverne efterspørger. Det, de
derfor i virkeligheden er ude på, når de
hyler op om, at dygtige faglærte ikke skal
udføre tunge og ensformige opgaver, er
at få billig arbejdskraft ind ad bagdøren.
Det vil ingen have reel glæde af, og vi
vil ikke deltage i et kapløb mod bunden.
Meget bedre ville det være, hvis vi i
stedet sammen favnede de nye teknolo-

Når arbejdsgiverne postulerer,
at reglerne strammer for meget, er det alene udtryk for en
liberalistisk politisk holdning.
Realiteten er, at overenskomsten rummer al den fleksibilitet,
arbejdsgiverne efterspørger.
(Henrik Juul Rasmussen, Rør&Blik)

gier. Og for eksempel satte robotterne til
at lave de tunge og opslidende opgaver,
mens vi faglærte tog os af dem, der
forudsætter god uddannelse og know
how – herunder såmænd også gerne
at forklare kunderne, hvorfor den ene
løsning er bedre end den anden,« siger
Henrik Juul Ramussen.
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Seks nye vvs-relevante
teknologier
Mobilapplikationer
Mobilapplikationer er alle former for apps og software til køb,
salg, service, analyse og interaktion. Smartphones og tablets er
de mest udbredte bærere af applikationer.
Eksempel på aktuel anvendelse: Et nanolink er en lille enhed,
der påsættes blandt andet byggematerialer, så medarbejderen
ved hjælp af mobilapplikation altid kan spore dem.

Augment reality
Robotter
Fysiske robotter kan bruges til praktiske og simple opgaver,
trække kabler og bore huller for eksempel. Digitale robotter
kan klare mere komplekse opgaver, så som fakturering, bogføring og andet administrativt arbejde.
Eksempler på aktuel anvendelse: Murerrobotten HADRIAN
er blevet berømt på at kunne at lægge 1000 mursten i timen og
bygge yderskallen på et familiehus i løbet af to dage.

Internet of Things (IoT)
Fysiske komponenter koblet på netværk. Radiatortermostater,
som via en app styrer en bygnings indeklima, er et eksempel.
IoT-komponenter indstilles og aflæses typisk via fjernadgang.
Eksempel på aktuel anvendelse: Hos HOFOR (Hovedstadens
Forsyning) bruges digitale målere til løbende at melde tilbage
om returvandstemperaturen hos de største fjernvarmecentraler.
Servicebesøg kan derfor planlægges mere præcist i forhold til
behovene.

Data analytics
Afkodning af store mængder ustrukturerede data, så de kan
finde praktisk anvendelse.
Eksempel på aktuelt anvendelse: ISS indsamler data fra sensorer, placeret på alt fra døre og vinduer til klima- og ventilationsanlæg i kundens bygning. Den bygningsansvarlige holder
sig via mobilen opdateret.
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Augment reality (forøget synlighed på dansk) er en teknologi,
der via typisk en intelligent læsebrille lægger et digitalt lag oven
på den synlige virkelighed
Eksempel på aktuel anvendelse: Hos NCC gør den intelligente
brille det for medarbejderne muligt at se rørsystemer bag væggene i en bygning. Det reducerer antallet af fejl og mindsker
krav om forudgående kendskab til bygningen.

Grøn energi
Solceller, vindenergi og vandkraft er de kendteste former. Hertil komme tiltag, der nedbringer forbruget gennem for eksempel vand- og energibesparende installationer samt rådgivning
om korrekt adfærd.
Eksempler på aktuelt anvendelse: Solcelle-tagsten, der producerer elektricitet og batteri-lagrer strømmen til senere brug.

Møde om teknologi og
fremtidens vvs-branche
Kom med til dialogmøder, hvor vi sammen vil blive klogere på digitalisering,
robotter, internet-of-things og andre af de teknologier, der i de kommende år vil
forandre vvs-branchen.
TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal ønsker, at vvs-branchen
står stærkest muligt i den fremtid vi går ind i.
Derfor inviterer de tre organisationer sine medlemmer til dialog om,
hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet med de nye teknologier.
Målet er, at branchen står stærkest muligt i fremtiden.
Der gennemføres i alt fire dialogmøder forskellige steder i landet.
Mødet i København holdes i Idrættens Hus, Brøndby,

Onsdag 18. april kl. 15.00
Tilmelding sker på forsiden af Blik- og Rørarbjderforbundets hjemmeside

Kom til
forpremiere
23. april på
“Hjerter dame”

Møde om asbest og PCB
Asbest, miljøgiften PCB og støv er farlige sager i vores
arbejdsmiljø
Hvordan vi bedst forholder os til
dem – og en hel del andre arbejdsmiljømæssige udfordringer – kommer
Lars Vedsmand, tidligere mangeårig
medarbejder i BAT, nu knyttet til COWI,
og fortæller om.

Hjerter Dame hedder en dokumentarfilm,
som er blevet lavet om LO’s formand Lizette
Risgaard.
Til filmens forpremiere 23. april har Rør & Blik
fået 10 billetter, som uddeles efter først til
mølle-princippet.
Ring 35832422 eller kom forbi fagforeningen
på Lygten 10 og hør nærmere om klokkerslet
og sted.

Mødet holdes

Tirsdag 24. april klokken 14.00 -17.00
i Byggefagenes Hus, Lygten 10, København NV.
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Generalforsamling
Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 holder ordinær generalforsamling tirsdag
17. 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) Valg af
1 sekretær (blik og ungdom). Bjørn Due genopstiller.
1 sekretær (sikkerhed og miljø). Lars Andersen genopstiller.
2 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Kallehauge Terndrup og Jimmi Hakmann Nielsen
genopstiller. Stefan Abildgaard nyopstiller
1 revisor. Jan Brylow genopstiller
2 stemmetællere. Finn Iwanouw og Leo Borglund genopstiller.
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
generalforsamlingen, det vil sige mandag 8. april.
Kontingent-kvittering forevises ved indgangen. Marts måned 2018 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 2017
				
				
				
1

Kontingent, netto
9.381.655
Opmålergebyr
1.053.192
Andre indtægter
182.808
			
Indtægter
10.617.655
			
2
Personaleomkostninger
6.690.620
Administrationsomkostninger
692.258
Ejendommens drift
956.820
Faglige omkostninger
936.838
Fælles A-kasse, inkl. tidligere år
0
Andre omkostninger
190.221
			
Udgifter
9.466.757
			
Resultat før finansielle poster
1.150.898
3
Finansielle poster, indtægter
52.625
			
Årets resultat, overskud
1.203.523
			
Der foreslås fordelt således:		
Til fagforeningens egenkapital, overskud
763.978
Til andre reserver, overskud
439.545
			
1.203.523

2016
Note		
t.kr.
9.197
1.209
386
10.792
6.614
620
834
973
54
175
9.270
1.522
253
1.775
1.775
0
1.775

Ekstraordinære indtægter
og omkostninger
Ekstraordinære indtægter
og omkostninger indeholder
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.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for fagforeningen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomhed.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning
og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med,
at de indtjenes, herunder
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og
forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger

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

Aktiver og forpligtelser
indregnes i balancen, når det
er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tileller fragå afdelingen, og
forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.

Ved første indregning måles
aktiver og forpligtelser til
kostpris. Efterfølgende måles
Balance pr. 31. december 2016			
aktiver og forpligtelser som
AKTIVER		
beskrevet for hver enkelt
regskabspost nedenfor.

Værdipapirer

8.413

8

Ved indregning og måling

tages hensyn til forudsiFinansielle anlægsaktiver
8.413
8
gelige tab og risici, der
			
fremkommer inden årsregnAnlægsaktiver i alt
8.413
8
skabet fremlægges, og som
			
be- eller afkræfter forhold,
Tilgodehavender
886.328
793
der eksisterede på balanceTilgodehavende renter
0
62
dagen.
Forudbetalte omkostninger
39.515
19
			
Kontingentindtægter
Tilgodehavender
925.843
874
Fagforeningens andel af
Værdipapirer
8.986.195
8.907
medlemmets kontingent
Likvide beholdninger
18.869.256
17.780
indregnes i resultatopgørel			
sen, såfremt kontingentet er
forfaldent.
Omsætningsaktiver i alt
28.781.294
27.561
			
Andre driftsindtægter/Aktiver i alt
28.789.707
27.569
omkostninger
			
Andre driftsindtægter og
			
omkostninger indeholder
PASSIVER		
regnskabsposter af sekun			
dær karakter i forhold til
4
Andre reserver
8.467.954
8.028
fagforeningens hovedakti5
Fagforeningens egenkapital
18.390.831
17.627
viteter, herunder fortjeneste
			
og tab ved salg af materielle
	Egenkapital i alt
26.858.785
25.655
anlægsaktiver.
			
Finansielle poster
Kreditorer
714.243
599
Finansielle indtægter og
Anden gæld
1.216.679
1.315
omkostninger indregnes
			
med de beløb, der vedrører
Kortfristet gæld i alt
1.930.922
1.914
regnskabsåret. Finansielle
			
poster omfatter renteindPassiver i alt
28.789.707
27.569
tægter og omkostninger
		
samt realiserede og ureali6
Eventualforpligtigelser			
serede kursgevinster og tab
vedrørende værdipapirer.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
omfatter kapitalandele i
unoterede aktier. Disse er
værdiansat til kostpris med
tillæg af opskrivninger og
fradrag for nedskrivninger.
Op- og nedskrivninger
foretages efter en individuel
vurdering af den pågældende fagforenings økonomiske
stilling. Op- og nedskrivninger resultatføres.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til
nominel værdi med fradrag
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsnings
poster
Periodeafgrænsningsposter
indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter
indregnes under passiver
omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i
efterfølgende år.
Værdipapirer
Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver og omfatter
børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til
dagsværdi på balancedagen.
Egenkapital
I andre reserver indgår
vedtægtsbestemte eller
bestyrelsesbesluttede henlæggelser til strejkeformål og
fanefond. Til- og afgang sker
via overskudsdisponeringen.
Finansielle gældsforpligtigelser
Andre gældsforpligtigelser,
som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld,
måles til nominel værdi.
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Noter til årsregnskabet

				
			
2016
			
Note
			
t.kr.
1
Kontingent, netto		

Kontingentindtægt
9.442.451
9.307
- Kontingent til Blik og Rør Ungdom
134.787
144
Kontingent tidligere år
73.991
34
		
9.381.655
9.197
2
Personaleomkostninger		
Løn og gager
5.605.759
5.544
Sociale omkostninger
83.819
95
Pensioner
515.751
533
Lønsumsafgift m.v.
328.929
339
Personaleomkostninger i øvrigt
156.362
103
		
6.690.620
6.614
			
Fagforeningen har beskæftiget gennemsnitlig 12 medarbejdere.			
		
3
Finansielle poster, indtægter		
Finansielle indtægter		
Til andre reserver, overskud
99.206
205
Udbytte
800
1
	Realiseret og urealiserede kursgevinster
12.644
139

Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger
1.111
13
Realiseret og urealiserede kurstab
33.626
79
		
52.625
253
4
Andre reserver			
		
Konfliktfond		
Saldo pr. 1. januar 2017
7.993.761
7.993
Henlagt i året
339.545
0
			
Konfliktfond pr. 31. december 2017
8.333.306
7.993
			
Fanefonden		
Saldo pr. 1. januar 2017
34.648
35
Henlagt i året
0
0
			
Fanefonden pr. 31. december 2017
34.648
35
			
Opretholdelse af EU-dataforordningen		
Saldo pr. 1. januar 2017
0
0
Henlagt i året
100.000
0
			
Opretholdelse af EU-dataforordningen pr. 31. december 2017
100.000
0
			
Andre reserver pr. 31. december 2017
8.467.954
8.028
			
5
Fagforeningens egenkapital		
Saldo pr. 1. januar 2017
17.626.853
15.852
Årets resultat, overskud
763.978
1.775
		

18.390.831

17.627

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. Der er henlagt
midler hertil under egenkapitalen.
6
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til medlemmerne i Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af
1873 for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt
af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi
er uafhængige af fagforeningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser
i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere
fagforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at opløse fagforeningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.		
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis,
der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
fagforeningens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger,
som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at fagforeningen ikke længere kan fortsætte
driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der
gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte
omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
København, den 10. marts 2017

København, den 13. februar 2018
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14
Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28631statsautoriseret revisor

Påtegning - bilagskontrollører
København, den 13. februar 2018
I henhold til fagforeningens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med
bogføringen.

Jan Brylow
kritisk revisor

Vagn Larsen
kristisk revisor

Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til lov om fonds- og
foreningslovgivningen.
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Dit fagblad skal undersøges
Fagbladet UTÆTHEDEN, u-censureret organ for Rør & Blik
København, kører på 44. årgang uden at have været til et eneste
serviceeftersyn.
Det bliver der nu gjort noget ved. Bladudvalget med ansvarshavende redaktør
Henrik Juul Rasmussen i spidsen har
besluttet, at der skal gennemføres en læserundersøgelse. Den skal afdække, hvad
medlemmerne/læserne synes om bladet.
Serviceeftersynet får form af en række
spørgsmål, som UTÆTHEDENs læsere
modtager på deres personlige mail med
en opfordring til at besvare helst alle,
men nogle svar er som altid bedre end
ingen.
Formand og ansvarshavende redaktør
Henrik Juul Rasmussen om formålet:
»Vores fornemmelse er, at medlemmerne er ret glade for UTÆTHEDEN,
men vi ved det strengt taget ikke. Derfor
denne undersøgelse, som vi håber,
mange vil bidrage til. Det vil give os et
solidt grundlag, når vi skal i gang med at
gå vores kommunikationsstrategi efter
i sømmene. Herunder hører stillingtagen til, om UTÆTHEDEN skal lukkes,
vedblive med at udkomme, om det i
givet fald fortsat skal ske på papir, om
seks udgivelser om året er for få eller
for mange, eller om vi udelukkende skal
udkomme digitalt, og – ikke mindst
vigtigt – om bladets nuværende indhold
og journalistik er godt afpasset til ’den
læsende arbejder’, der hidtil har været
vores målgruppedefinition.«
Spørgeskemaet forventes udsendt
ultimo april. Fagforeningen er bekendt
med mailadresser på 2148 af 2607
relevante medlemmer. De 459, hvis
mailadresser ikke kendes, opfordres til at
give sig til kende. Ikke alene på grund af
den forestående læserundersøgelse, men
fordi det er usmart af H til ikke at kunne
tale sammen via e-mail. Det er hurtigt og
det er billigt.
Hvordan du kan vide, om Rør & Blik
har din korrekte mailadresse? Det ved
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du, hvis du længe ikke har hørt et dyt fra
din fagforening.
Send derfor din korrekte mailadresse
til kbh@blikroer.dk. Skriv venligst også
dit fulde navn og/eller de første seks
cifre i dit cpr.nr.
Hellere i dag end i morgen.

Læserbreve
Formand i svære tider
Det var er en fin artikel, UTÆTHEDEN
i januar-nummeret bragte om Bjarne G.
Petersens tid som formand for Rør &
Blik. Kammeratlig og munter i tonen på
en god måde.
Dog synes jeg, at det fortjener at blive
nævnt, at det var i Bjarnes formandsperiode, at de største angreb på fagbevægelsen i generationer fandt sted. Det var
i et svært farvand, han skulle navigere
Den voldsomme fremkomst af falske
selvstændige, vikarbureauer og udenlandsk arbejdskraft tog fart omkring
årtusindskiftet. Det var også på det
tidspunkt, at problemerne med uorganiserede, gule ”fagforeninger”, faldende
medlemstal i fagforeningen og dermed
anstrengt økonomi for alvor meldte sig.
Vi havde mange alvorlige diskussioner i afdelingen, forbundet og ikke
mindst Byggefagenes Samvirke om
disse problemer, og vi reagerede i Rør
& Blik med tiltag som intensive fysiske
blokader mod uorganiserede på arbejdspladserne, vi ansatte folk i afdelingen
specielt til at organisere, både svende og
lærlinge, og vi afsatte både administrativ
og faglig valgt arbejdskraft til at fastholde medlemmerne i fagforeningen.
Fra politisk hold kom der med Foghregeringen – med start i 2002, så vidt jeg
husker – historisk voldsomme angreb
på fagbevægelsen, helt i tråd med den
nyliberalisme, som har hærget Vesten i
de seneste årtier.
Angrebene indebar de facto ødelæggelse af efterlønnen, jagt på de
arbejdsløse med latterlige krav om fire
jobsøgninger om ugen og tit og ofte
formålsløs aktivering m.m., forkortelse
af dagpengeperioden, der har sendt op
mod 100.000 ud af dagpengesystemet,
maksimum på skattefradrag på fagfor-

eningskontingentet.
Og så videre. Vi var
aktive mod det hele,
fagforening, arbejdsløshedsudvalg,
tillidsmænd.
Også vores
aktions- og demonstrationsret er
blevet beskåret (efter
terrorlovgivningen),
og i fagforeningens
bestyrelse måtte vi
pludselig sidde og
diskutere, om vi
kunne blive straffet
for at støtte humanitære organisationer
forskellige steder i
verden. Green Peace
måtte ikke rulle et
fredeligt banner ned
foran Landbrugsorganisationernes
hovedkvarter. Hvor
mange gange har
ikke vi i fagbevægelsen rullet et banner
Plakat i glas og ramme var Peters julegave til Bjarne i 2010
ned et sted? Nogle
af os står nu måske til
flere år i fængsel.
Jeg kan gode lide, at artiklen i UTÆTSom sagt, det var i nye politiske tider,
HEDEN refererer til Bjarnes ledere i fagat Bjarne skulle navigere som formand,
bladet som politisk skarpe. Fagpolitisk
og det gjorde han godt -sammen med
skarphed har været vores fagforenings
bestyrelsen og Byggefagenes Samvirke:
kendetegn i mange år. Jeg håber denne
Der var ingen slinger i valsen hos os,
linje fortsætter med den nye besætning.
selvom der i fagforeningens bestyrelse
i en periode var store uenigheder om
bl.a. salget af vores hus, var der enighed
om kursen i de afgørende fagpolitiske
Kammeratlig hilsen
spørgsmål.
Peter Jensen,
Bjarne og i al beskedenhed også
Medlem af Rør & Blik bestyrelse
mange af os andre gjorde en god indsats
2003-2011 og fra 2007 til 2011 kasserer
for at holde skuden flydende i delvis
og del af Daglig Ledelse
ukendt farvand.
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Underskud hos
VVS-branchen største
Flere store arbejdspladser for københavnske VVS’ere har problemer med at
tjene penge på deres entrepriser.
Det fremgår af bladet Licitationen fra
6. marts 2018.
Som eksempler på nødlidende virk-

somheder nævnes Wicotec Kirkebjerg
A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Caverion
Danmark A/S og Brøndum Installationer
Holding ApS.
Fælles for dem er, at deres regnskaber
for 2017 havde røde tal på bundlinjen.

Fastelavn i Rør & Blik
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Eksempelvis kom Wicotec Kirkebjerg
A/S med 1155 ansatte og en omsætning
på 1,5 milliarder kroner ud af regnskabsåret med en underskud før skat på 15
millioner. Året før var der et overskud
før skat på 9 millioner og året endnu før
var det på 53 millioner kroner. Et dyk
altså på 70 millioner kroner.
Bjørn H. Krarup, adm. direktør i
Wicotec Kirkebjerg, forklarer de sløje
resultater med store komplekse projekter, som er slået fejl.
Overfor Licitationen uddyber han:
»Vi har ikke tidligere håndteret projekter
med teknikopgaver for 200-300 millioner kroner, som en teknikentreprise kan
være oppe på i dag. Og det har vi måske
ikke været rustede til at håndtere. Det
betaler vi så nogle dyre lærepenge for
nu.«
Tilsyneladende har man endnu ikke
fået det lært. I virksomhedens rapport
for første kvartal af det nye regnskabsår
hedder det, at resultaterne i Wicotec
Kirkebjerg A/S stadig ikke lever op til
målene, som nok må antages at være at
få underskud vendt til overskud.

Dobbelt kampvalg 17. april
45 kandidater om 34 pladser til forbundskongressen
Valget af Rør & Bliks kongresdelegerede foretages på generalforsamlingen tirsdag 17. april.
De opstillede er:
Jørgen Hansen
Rør & Blik
Jakob Neumann
Kemp & Lauritzen
Jesper Højbak
ENCO
Jens Christian Stengaard
C5 VVS-Teknik
Christian Ingebrekt Jensen
Rør & Blik
Karsten Ole Pedersen
Rør & Blik
Erik Christian Boutrup
Kemp & Lauritzen
Lars Christiansen
Wicotec Kirkebjerg
Henrik Bach Ditlevsen
Andersen & Heegaard
Michael Dich Samuelsen
CG Entreprise
Jens Peter Bergenstoff
John A. Hansen
Lars Andersen
Rør & Blik
Lars Lelund Blauenfeldt

Henning Sørensen A/S
Per Dehn Christensen
Wicotec Kirkebjerg
Lasse Prehn Kristensen
Kemp & Lauritzen
Lasse Ahrensberg
Brøndum
Lars Christian Halling
CURA VVS
Søren Thomsen Graversen
Christoffersen & Knudsen
Casper Andreas Steppat
W. Johansen VVS
Frank Rasmussen
Kemp & Lauritzen
Dan Stjernholm Christiansen
Charles Nielsen VVS
Klaus Michael Busch
Bravida
Michael Per Karas Filtenborg
Bravida
Karsten Kuno Korsvig
CAVERION
Henrik Algot Roos
Rør & Blik

Claus Svendsen Christensen
Brøndum
Martin Kent Bruun
Acti-chem A/S
Nikolaj Schwerdtfegers
Christiansen & Andersen
Jan Frederiksen
Kemp & Lauritzen
Tommy Martin Karlsson
Bravida
Mika Nolfi
Bravida
Jan Kristensson
Bravida
Anders Sørensen
Wicotec Kirkebjerg
Jørn Odd Mathisen
Kemp & Lauritzen
Teddy Brogaard Pedersen
GTV-Gruppen
Peter Søegaard
Christoffersen & Knudsen
Peter Fog
Kemp & Lauritzen
Klaus Neergaard

Wicotec Kirkebjerg
Kim Frederiksen
Wicotec Kirkebjerg
Christian Sommerlund
Bentsen VVS
Michael Harald Turka
ENCO
Gorm Folke Henriksen
Wicotec Kirkebjerg
Ole Louis Fælt
Christoffersen & Knudsen
Lars Jelling
Øens VVS Teknik
Henrik Jakobsen
Wicotec Kirkebjerg

NB: Hovedbestyrelsesmedlemmerne Henrik Juul Rasmussen og Bjørn Due fra Daglig
Ledelse samt Jimmi Hakmann
Nielsen og Jesper Kallehauge
Terndrup fra bestyrelsen er
’fødte” delegerede til kongressen.

Tre om to pladser i Rør & Bliks bestyrelse
Jesper Kallehauge Terndrup,
bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlem
»Arbejdsmiljøet
– det er for mig
skræmmende, at
der i 2018 stadig
findes virksomheder, der enten ser
gennem fingre
med det, eller
bare er uvidende!«

Jimmi Hakmann Nielsen,
tillidsmand i Kemp & Lauritzen,
bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlem

Stefan Abildskov,
tillidsmand i ENCO VVS A/S

»Jeg vil slås for,
at vi får bedre
værktøjer til
kampen mod
social dumping.
Og stå vagt om
den gode fagforening, vi har her
i København.«

»Jeg vil bidrage
til udviklingen af
landets bedste
fagforening,
og trække flere
dygtige lærlinge ind i faget,
da vi klart er i
mangel. «
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Mindeord
Fanen var til stede, da Per Christian Larsen blev bisat på Bispebjerg lørdag 17. marts. Normalt er det kun ved medlemmers
bisættelse, at Rør & Bliks fane optræder.
Per Christian Larsen var ikke medlem, men han har spillet
en så stor rolle for fagforeningens medlemmer, at der i hans
tilfælde blev gjort en undtagelse.
Per var igennem mange år en inspirerende og motiverende
underviser på forbundets grundkurser og som sådan manden, der introducerede fagbevægelsen og dens idegrundlag
for rigtig mange af Rør & Bliks tillidsfolk.
Æret være hans minde.
Henrik Juul Rasmussen

Nedsat kontingent til ledige og syge
Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer
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 tælles de 17 uger.
Der vil rent teknisk blive tale om
en fritagelse for kredskontingent i 50
dage svarende til 550 kr. Nedsættelsen
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 fagforeningen
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.

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

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
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Startdato for ledighed eller sygeperiode: ..................................................................................................................................................

Nye pladser
Firma
ENCO A/S – VVS
GL VVS
Christoffersen & Knudsen
Bravida
Caverion

Åbningstider
Arbejdspladsen
Hummeltoftevej 14
Dieselvej
Vigerslev Allé 1 D
Henriksholms Allé 38, Vedbæk
Sundkrogsgade 16

Arbejde
Nybyg
Nybyg
Renovering
Nybyg
Køl, vand

Blokader

Ny tillidsmand
Firma		Tillidsmand
Dahl A/S		
Johnny Gylmar Stadager
Lindpro A/S		
Søren Haagemann

Smeden VVS
ApS

Nye arbejdsmiljørepræsentaner

Døde

Firma
Andersen & Heegaard A/S
Gliese A/S

Arbejdsmiljørepræsentant
Per Christensen (Ekstern)
Jesper Linnerup Pejtersen

Underskrevet tiltrædelsesoverenskomst
Kragh VVS ApS
Sommerstedgade 6, st. th.
1718 København V

KlimoDanmark ApS
Naverland 11 A
2600 Glostrup

Klubkalenderen
Rørklubben Rørbyg
Klubmøde torsdag den 5. april kl 16.00
Byggefagenes Hus, Lygten 10,

Rørklubben ENCO
Generalforsamling med bl.a. valg af tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant
Torsdag 5. april klokken 15.30
Byggefagenes Hus, Lygten 10

Deadline for de fire resterende numre af
UTÆTHEDEN i 2018 er:
Nr. 3: 30. april
Nr. 4: 12. august
Nr. 5: 1. oktober
Nr. 6: 2. november

Gisselfeldvej 10,
2665 Vallensbæk

01.08.1936
Jens Christian
Helmo
23.01 2018
25.04.1997
Deniz Kromann
21.02 2018

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

Kalender
Bestyrelsesmøder
Altid tirsdage med start kl. 12.00.
Medlemmer har adgang til at overvære dem.

10. april
15. maj
14. august
18. september
23. oktober
4. december
Blik & Rør Ungdoms årsmøde
Fredag 6. – søndag 8. april i Svendborg

Seniorklubben
Møde sidste mandag i måneden
kl.10.00 i
Byggefagenes Hus.
Formand for klubben: Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

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

Generalforsamling
17. april kl. 17.00
30. oktober kl. 17.00
Møder for delegerede til Blik- og
Rørarbejderforbundets kongres
Tirsdag 15. maj kl. 16.00.
Tirsdag 14. august kl. 16.00
Tirsdag 18. september kl.16.00
Blik- og Rørarbejderforbundets
ordinære kongres
Torsdag 27. – lørdag. 29. september i
Aalborg
Den 1. Maj
Morgenmøde på Lygten 10 med efterfølgende optog (ca. kl. 11.30) mod Fælledparken.
Skovtur for pensionistmedlemmer
09. maj kl. 12.00
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Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

1. maj på lygten
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 København NV
Program
Mandag 1. maj kl. 09.00:
Morgenbord med en lille én til nedløbsrøret
Gæstetaler:
Pernille Skipper, MF og politisk ordfører for Enhedslisten
Musik:
Morten Lucas
Dans:
Dem der lyster
Kl. 11.20:
Optog afgår mod Fælledparken
For børn er der mulighed for transport i hestevogn til Fælledparken

olitisk
a l e r:
gæstet ipper MF og p ten
Sk
is
Pernille r for Enhedsl
e
ordfør

M u s i k:

Lukas
Morten

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

